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ABSTRAK

Nama

: Widia Lestari

Jurusan

: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Judul

: Upaya Guru Dalam Membentuk Karakter Siswa Peduli
Lingkungan Pada Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota
Jambi

Skripsi ini membahas tentang upaya guru dalam membentuk karakter
siswa peduli lingkungan pada kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang proses
pembentukan karakter siswa peduli lingkungan pada kelas IIIyang dilakukan di
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi. Jenis penelitian yang digunakan oleh
penulis adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif.Adapun
metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara,
dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter peduli
lingkungan pada siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi melalui kegiatan
pendidikan karakter cinta kebersihan dan cinta tanaman dengan proses
diantaranya yaitu pemahaman, penerapan, pengulangan, dan pembudayaan.
Adanya penanaman pendidikan karakter melalui proses pembelajaran yaitu dalam
pembelajaran yang berhubungan dengan norma yang perlu dikembangkan yaiu
pada pembelajaran PLH( Pendidikan lingkungnan hidup). Selain itu adanya
Pengembangan Budaya Sekolah/kegiatan keseharian di sekolah, kegiatan spontan,
keteladanan, dan pengkondisian. Adapun metode pengembangan nilai pendidikan
karakter dalam keseharian di sekolah yaitu adanya Kegiatan rutin piket harian,
merawat tanaman, membuang sampah pada tempatnya, kerja bakti dan lain
sebagainya. Kegiatan tersebut sebagai bentuk perwujudan karakter peduli
lingkungan.Sarana dan prasarana yang di sediakan sekolah sangat menunjang
untuk membentuk karakter siswa peduli lingkungan.Faktor pendukung dalam
pembentukan karakter siswa peduli lingkungan yaitu ada nya sarana prasarana,
adanya peran seluruh warga sekolah baik itu kepala sekolah, guru dan
siswa.Sedangkan faktor penghambat nya yaitu dari lingkungan sekolah dan
karakter siswa yang berbeda-beda.

Kata Kunci: Pendidikan karakter peduli lingkungan, proses pendidikan karakter
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ABSTRACT
Name

: Widia Lestari

Department

: Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education

Title

: Teacher’s Efforts in Forming Students’ Caring Characters

This thesis discusses the efforts of teachers in shaping the character of students
caring for the environment in class III in the City of Jambi Madrasah Ibtidaiyah.
The purpose of this study is to describe the process of character building for
students who care about the environment in class III which is conducted at
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jambi City. This type of research used by the writer
is descriptive qualitative field research. The data collection methods used are the
method of observation, interviews, and documentation.
The results showed that character education care for the environment in students
of the City of Jambi Madrasah Ibtidaiyah through the love of cleanliness and plant
love character education activities including processes of understanding, applying,
repetition, and acculturation. The cultivation of character education through the
learning process, School Culture Development / daily activities at school,
spontaneous activities, exemplary, and conditioning. The methods of developing
the value of character education in daily life at school are routine daily picket
activities, caring for plants, disposing of trash in its place, community service and
so on. The activity is a manifestation of the character of environmental care. The
facilities and infrastructure provided by the school are very supportive to shape
the character of students who care about the environment. Supporting factors in
shaping the character of students caring for the environment are the availability of
infrastructure, the role of all school members, be it the school principal, teachers
and students. While the inhibiting factors are from the school environment and
different student characters.

Keyword: Character education cares about the environment, character education
process
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20
tahun 2018 pasal 2 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), yang
menyebutkan bahwa: “ penguatan pendidikan karakter dilaksanakan
dengan menerapkan nilai-nilai pancasila dalam pendidikan karakter
terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras,
kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta
tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca,
peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.”
Pendidikan karaker pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang
tangguh, kompetitif, berakhlak

mulia, bermoral, bergotong royong,

berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan
teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan yang
Maha Esa berdasarkan pancasila.( Gunawan, 2017, hal.30)
Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas sumber daya
manusia karena kualitas karakter bangsa menentukan kemajuan suatu
bangsa. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia
dini. Usia dini merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter
seseorang. Menurut freud kegagalan penanaman kepribadian yang baik di
usia dini ini akan membentuk pribadi yang bermasalah di masa dewasanya
kelak. Kesuksesan orang tua membimbing anaknya dalam mengatasi
konflik kepribadian di usia dini sangat menentukan kesuksesan anak
dalam kehidupan sosial di masa dewasanya kelak. (Muslich, 2018, hal. 35)
Awal munculnya gagasan tentang pendidikan karakter disebabkan
oleh rasa prihatin dari pihak yang bertanggung jawab (pemerintah dan
pemerhati pendidikan) atas adanya berbagai perilaku-perilaku negatif di
kalangan pelajar dan remaja, seperti tawuran, pergaulan bebas, narkoba,
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minuman

keras,

dan

tindakan

negatif

lainnya

yang

tidak

mencerminkan karakter seorang terpelajar.
Thomas Lickona, seorang profesor pendidikan dari Cortland
University, mengungkapkan bahwa ada sepuluh tanda-tanda zaman yang
harus diwaspadai karena jika tanda-tanda ini sudah ada, berarti sebuah
bangsa sedang menuju jurang kehancuran. Tanda-tanda yang dimaksud
adalah meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, penggunaan bahasa
dan kata-kata yang memburuk, pengaruh peer-group yang kuat dalam
tindak kekerasan, meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan
narkoba, alkohol dan seks bebas, semakin kaburnya pedoman moral baik
dan buruk, menurunnya etos kerja, semakin rendahnya rasa hormat kepada
orang tua dan guru, rendahnya rasa tanggung

jawab individu,

membudayakan ketidak jujuran, dan adanya rasa saling curiga dan
kebencian di antara sesama. (Muslich, 2018, hal. 35 )
Membangun karakter bukanlah suatu pekerjaan yang instan dan
dilakukan secara simultan, tapi sebuah pekerjaan yang membutuhkan
proses yang lama dan bersinergi. Pada sisi lain, pembentukan karakter
harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan yang melibatkan
aspek “ knowledge, feeling, loving dan action”. Pembentukan karakter
dapat diibaratkan sebagai pembentukan seorang menjadi body builder
(binaragawan) yang memerlukan “ latihan otot-otot akhlak” secara terus
menerus agar menjadi kokoh dan kuat. Sebab, pada dasarnya, anak yang
berkarakter rendah adalah anak yang tingkat perkembangan emosisosialnya rendah sehingga anak beresiko atau berpotensi besar mengalami
kesulitan dalam belajar, berinteraksi sosial dan tidak mampu mengontrol
diri. Mengingat pentingnya penanaman karakter usia dini dan mengingat
usia prasekolah merupakan masa persiapan untuk sekolah yang
sesungguhnya maka penanaman karakter yang baik di usia prasekolah
merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. (M.Arifin, 2015,
hal.36

)

3

Realitas bahwa di masyarakat kita, terkhusus lembaga pendidikan,
konsep karakter atau moral masih sebatas pengetahuan, karakter diajarkan
dengan definisi-definisi, istilah, konsep, dan lainnya yang berkaitan
dengan

knowledge

(pengetahuan),

tapi

masih

kurang

dalam

aktualisasinya.Pihak sekolah (guru dan kepala sekolah) mengajarkan anak
tentang nilai karakter, seperti kejujuran, kepedulian, tolong menolong,
demokratis, disiplin, dan lainnya, tapi guru dan kepala sekolahnya tidak
bisa memberikan contoh tentang nilai-nilai itu sendiri. Guru sebagai
teladan bagi siswa-siswanya seharusnya memiliki sikap dan kepribadian
yang utuh yang dapat dijadikan tokoh panutan dalam seluruh segi
kehidupan. Karenanya guru harus selalu berusaha memilih dan melakukan
perbuatan yang positif.( Mulyasa, 2014, hal. 4)
Pendidikan karakter sangat penting bagi siswa agar lahir kesadaran
bersama untuk membangun karakter generasi muda bangsa yang kokoh.
Sehingga, mereka tidak terombang-ambing oleh modernisasi yang
menjanjikan kenikmatan sesaat serta mengorbankan kenikmatan masa
depan yang panjang dan abadi. Lembaga pendidikan seyogianya menjadi
pionir kesadaran pendidikan karakter ini. Sebab, lembaga pendidikan
semestinya lebih dahulu mengetahui dekadensi moral dan bahaya
modernisasi yang ada di depan mata generasi masa depan bangsa.
Kesadaran pendidikan karakter dari sekolah diharapkan juga diikuti
oleh pihak keluarga, masyarakat, media massa, dan seluruh elemen bangsa
ini. Sehingga, terjadi sinergi kekuatan dalam membangun bangsa ini demi
lahirnya kader-kader masa depan yang berkarakter. Serta berkepribadian
kuat dan cermat (Jamal Makmur Asmani, 2014,hal. 9-10)
Salah satu karakter yang tidak kalah penting untuk di tanamakan pada
diri peserta didik sejak dini ialah sikap peduli terhadap lingkungan.Nilai
karakter tersebut berupa sikap dan tindakan yang selalu berupaya
mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya. Selain itu,
mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang
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sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan
masyarakat yang membutuhkan (Jamal Makmur Asmani, 2014,hal. 36).
Sikap dan perilaku manusia yang akan menentukan baik buruknya
kondisi suatu lingkungan. Lingkungan yang berada di sekeliling kita baik
berupa benda benda hidup seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan ataupun
berupa benda-benda mati harus dijaga kelestariaannya. Karena apabila
lingkungan yang berada di sekeliling kita tidak kita pelihara, maka
kemungkinan akan membawa mudarat bagi kita, sebaliknya jika
lingkungan kita dipelihara, maka dapat memberikan kesejahteraan bagi
kita. Hal ini tercermin dalam Al-Qur’an surah Ar-rum ayat 41 :

َ
ْ س َب
ِي َع ِملُ ْوالَ َعلَّ ُه ْم
ِ َّت اَ ْيدِي الن
َ سادُ ِفي ْال َب ِر َو ْال َب ْح ِر ِب َما َك
َ َظ َه َر ْالف
َ اس ِليُ ِذ ْيقَ ُه ْم َب ْع
ْ ض الَّذ
ََي ْر ِجعُ ْون
Artinya : “ Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat
perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada
mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali
(ke jalan yang benar).’’

Lingkungan seharusnya dipahami sebagai faktor penting dalam
membentuk karakter para siswa dan bahkan juga mahasiswa yang belajar
di sebuah kampus. Jika lingkungan sekolah tidak terawat, rumput
dibiarkan tumbuh secara liar, sampah tercecer dimana-mana, kamar kecil
tidak terawat, lantai tidak disapu secara rutin, maka akan mempengaruhi
terhadap kejiwaan siapa saja yang berada di lingkungan itu.
Betapa besarnya peran lingkungan dalam membentuk perilaku
seseorang dapat dilihat dalam gambaran berikut. Bahwa seseorang akan
merasa harus berhati-hati tatkala berada di tempat yang terawat, rapi, dan
bersih. Orang akan ikut menata dirinya agar tidak disalahkan oleh orang
lain ketika perilakunya tidak sesuai dengan tuntutan lingkungannya.
Siapapun tidak mau dianggap mengganggu kebersihan yang seharusnya
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dijaga. Orang juga akan beradaptasi dengan lingkungan di mana mereka
berada. Lingkungan yang rapi, tertib, dan bersih akan memaksa siapapun
bertingkah laku sebagaimana tempat di mana mereka berada. (Imam
Prayogo, 2013, hal. 44).
Lingkungan pendidikan, selain harus bersih, rapi juga semestinya
dijaga keindahannya. Islam mengajarkan tentang kebersihan, kerapian, dan
juga keindahan. Oleh sebab itu semestinya tidak boleh sekolah, madrasah,
dan

perguruan

tinggi

Islam

menampakkan

kekumuhan.Merawat

kebersihan sebenarnya tidak selalu memerlukan biaya mahal. Asalkan
mereka yang bertanggung jawab, memiliki kepekaan atau terbiasa hidup
bersih, maka akan merasa risih manakala lingkungannya tampak kotor.
Oleh karena itu, kebersihan hanya terkait dengan kepekaan dan kemauan
orang-orang

yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. (Imam

Prayogo, 2013, hal. 45)
Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan yaitu
melalui pembentukan karakter peduli lingkungan sejak dini. Proses
penanaman, pemahaman, dan kesadaran tentangpentingnya menjaga
lingkungan sangat baik apabila mulai diterapkan melalui pendidikan.
Kepedulian dan kesadarandari siswaakan pentingnya menjaga lingkungan
akan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman.
Lingkungan yang sehat dan nyaman ini dapat meningkatkan prestasi dan
kreativitas peserta didik. (Kurniawan, 2017. hal. 125)
Sekolah merupakan salah satu tempat yang sangat berperan dalam
menerapkan pendidikan karakter. Anak-anak yang sekolah sebagian besar
menghabiskan waktunya di sekolah, sehingga apa yang didapatkan
disekolah akan mempengaruhi karakternya. Banyak kegiatan yang bisa
dikembangkan dalam rangka penerapan pendidikan karakter.
MIN Kota Jambi merupakan salah satu lembaga pendidikan formal
tingkat sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah di Kota Jambi. Sekolah ini
merupakan salah satu sekolah yang menyandang gelar sekolah adiwiyata
tingkat provinsi, yaitu salah satu program yang diselenggarakan oleh
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Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya
pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian
lingkungan hidup, yang diharapkan seluruh warga sekolah turut
berpartisipasi didalamnya agar siswa lebih kenal dengan lingkungan.Selain
itu, agar siswa lebih kenal dengan lingkungan maka sekolah berupaya
mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran tertentu, KD tertentu dalam
mata pelajaran dikaitkan dengan lingkungan, bisa sebagai contoh dan bisa
sebagai tema.
Tidak hanya itu, sekolah juga menyediakan berbagai kebutuhan
penunjang yang dapat mendukung terlaksananya penanaman sikap peduli
lingkungan pada siswa, seperti: tersedianya toilet yang bersih, tersedianya
air bersih, tong sampah organik dan anorganik serta berbagai alat
kebersihan. Maka tidak heran jika MIN Kota Jambi memiliki suasana yang
asri, nyaman, dan sejuk.Sekolah ditumbuhi berbagai macam tumbuhan
yang membuat sekolah terasa rindang, serta berbagai macam tanaman
yang berada di sekitar kelas yang membuat kelas enak dipandang dan tidak
membosankan.Untuk itu, sangat diperlukan penanaman sikap peduli
lingungan sejak dini.Agar siswa terbiasa menjaga lingkungannya dengan
baik. Karena lingkungan merupakan salah satu faktor yang penting dalam
sebuah proses pembelajaran.
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi ini karena peneliti
ingin mengetahui upaya apa saja yang dilakukan guru dalam membentuk
karakter siswa peduli lingkungan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk
mengangkat judul ”Upaya Guru Dalam Membentuk Karakter Peduli
Lingkungan Pada Siswa Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota
Jambi”

B. Fokus Penelitian
Berdasarkan uraian tentang upaya MIN Kota Jambi dalam membentuk
karakter siswa peduli lingkungan, maka peneliti memfokuskan pada
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lingkup upaya MIN Kota Jambi dalam membentuk karakter siswa peduli
lingkungan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan mengambil fokus kelas
III B , yang meliputi upaya yang dilakukan dalam membentuk karakter
siswa peduli lingkungan serta mendekskripsikan faktor pendukung dan
faktor penghambat dalam membentuk karakter siswa peduli lingkungan di
MIN Kota Jambi.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana

proses

pelaksanaan

pendidikan

karakter

melalui

penanaman sikap peduli lingkungan pada siswa kelas III MIN Kota
Jambi?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan
pendidikan karakter siswa peduli lingkungan pada siswa kelas III MIN
Kota Jambi ?
3. Bagaimana hasil yang dicapai siswa setelah dilaksanakan pembentukan
karakter siswa peduli lingkungan pada siswa kelas III MIN Kota
Jambi?
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:
a. Untuk Mendeskripsikan tentang proses penanaman sikap peduli
lingkungan pada siswa kelas III MIN Kota Jambi
b. Untuk Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam
proses pelaksanaan pendidikan karakter siswa peduli lingkungan di
kelas III MIN Kota Jambi.
c. Untuk Mendeskripsikan hasil yang dicapai siswa setelah dilaksanakan
pendidikan karakter siswa peduli lingkungan di kelas III MIN Kota
Jambi.
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E. Batasan Masalah
Hasil yang dicapai akan optimal jika penelitian ini membatasi
permasalahan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:
1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada membentuk karakter siswa
peduli lingkungan.
2. Penelitian ini memfokuskan hanya pada siswa kelas III B sebagai
obyek penelitian.
F. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1.

Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah

wawasan keilmuan tentang pendidikan karakter melalui penanaman
sikap peduli lingkungan.
2.

Manfaat Praktis

a. Mengetahui proses pelaksanaan pendidikan karakter melalui proses
penanaman sikap peduli lingkungan kelas III MIN Kota Jambi .
b. Memberikan kontributif bagi dunia pendidikan, untuk dijadikan
referensi dan pertimbangan bagi para guru dalam pelaksanaan
pendidikan karakter peduli lingkungan
c. Untuk menambah khazanah pustaka bagi fakultas Tarbiyah dan
Keguruan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Pengertian Pendidikan
Pendidikan memiliki peranan penting dalam tahapan hidup
manusia. Melalui proses pendidikan, manusia dapat memiliki bekal
untuk membentuk karakter positif dan mengembangkan potensi yang
dimiliki.

Noeng

Muhadjir

(Wiji

Suwarno,2009,hal.

19)

mengemukakan bahwa :
“dalam bahasa inggris, pendidikan diistilahkan to educate yang
berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Mudyahardjo
(Abdul Kadir, 2012, hal. 59) berpendapat bahwa pendidikan
adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan hidup”.
Manusia pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan.Maka
harus diseimbangkan dengan pendidikan. Poerbakawatja dan harahap
(sugihartono, 2007, hal. 30) menyatakan bahwa:
“pendidikan merupakan usaha sengaja dari orang dewasa untuk
meningkatkan kedewasaan yang selalu diartikan sebagai
kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap segala perbuatan.
John Dewey memandang pendidikan sebagai rekonstruksi atau
reorganisasi pengalaman agar lebih bermakna, sehingga
pengalaman tersebut dapat mengarahkan pengalaman yang akan
didapat berikutnya”.
Pendidikan juga diartikan secara beragam oleh ahli pendidikan
dari Indonesia. Ki Hajar Dewantara (Arif Rohman, 2009, hal.8)
menyebutkan bahwa :
“pendidikan sebagian usaha menuntun segenap kekuatan kodrat
yang ada pada anak baik sebagai individu maupun sebagai
anggota masyarakat agar dapat mencapai kesempurnaan hidup.
Pengertian lain juga diutarakan oleh Ngalim Purwanto dalam
buku yang sama mengemukakan bahwa pendidikan adalah segala
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usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk
memimpin perkembangan jasmani dan rohani kearah
kedewasaannya.
Pendidikan juga memiliki definisi secara yudiris dalam UndangUndang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang
menyebutkan :
‘’Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa”.
Berdasarkan kajian teori diatas pendidikan adalah proses sadar
dan terencana yang dilakukan manusia untuk membentuk karakter
positif dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya guna
mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Pendidikan saat ini merupakan
kebutuhan yang harus dipenuhi manusia untuk bertahan hidup, baik
melalui jenjang formal maupun informal.
2. Komponen Pendidikan
Sistem pendidikan nasional merupakan komponen pendidikan yang
saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan
nasional secara menyeluruh. Komponen pendidikan adalah semua hal
yang berkaitan dengan jalannya proses pendidikan. Jika salah satu
komponen tidak ada maka proses pendidikan tidak akan bisa
dilaksanakan.

Komponen-komponen

utama

dalam

pendidikan

diantaranya:
a. Tujuan Pendidikan
Pendidikan selalu disertai dengan tujuan pendidikan yang ingin
dicapai. Menurut Hadisusanto, Suryati shidarto, dan Dwi Siswoyo
(Arif Rohman, 2009, hal. 87) tujuan pendidikan ialah seperangkat
sasaran kemana pendidikan itu diarahkan. melalui pendidikan,
diharapkan tujuan-tujuan pendidikan dapat dicapai secara optimal.
Tujuan pendidikan Indonesia secara umum tertuang dalam pembukaan

Undang-Undang Dasar RI Nomor 20 tahun 2003 yang menyebutkan
bahwa tujuan pendidikan nasional adalah :
Pendidikan nasional berupaya mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
(Uyoh Sadulloh, 2010, hal. 73) mengemukakan bahwa:
“tujuan pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting dalam
pelaksanaan pendidikan. Berdasarkan beberapa pengertian di
atas, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan
merupakan sasaran pendidikan yang diharapkan dapat
membentuk akhlak manusia disertai kemampuan untuk
mengembangkan potensi yang dimiliki dalam kehidupan.
b. Peserta didik
Peserta

didik

adalah

anggota

masyarakat

yang

berusaha

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang
tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Dasar hakiki
diperlukannya pendidikan bagi peserta didik adalah karena manusia
makhluk susila yang dapat dibina dan diarahkan untuk mencapai
derajat kesusilaan.Peserta didik menurut sifatnya dapat dididik, karena
mereka mempunyai bakat

yang memungkinkan untuk diberi

pendidikan. Peserta didik merupakan subyek didik atau subyek yang
menjadi fokus dalam sebuah proses pendidikan. ( Hermino: 2014, hal
8) Diantaranya :
1) Tubuh anak sebagai peserta didik selalu berkembang
sehingga semakin lama semakin dapat menjadi alat untuk
menyatakan kepribadiannya.

2) Anak dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Keadaan ini
menyebabkan dia terikat kepada pertolongan orang dewasa
yang bertanggung jawab.
3) Anak membutuhkan pertolongan dan perlindungan serta
membutuhkan pendidikan.
4) Anak mempunyai daya eksplorasi. Anak mempunyai
kekuatan untuk menemukan hal-hal baru di dalam
lingkungannya dan menuntut kepada pendidika untuk diberi
kesempatan.
Seorang pendidik memiliki kepentingan untuk mengetahui usia
perkembangan setiap peserta didik, sebab perkembangan antara satu
peserta didik dengan lainnya itu berbeda, dan itu tergantung pada
kondisi fisik dan lingkungan yang memengaruhinya.
c. Pendidik
Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab kepada peserta
didik terhadap proses pendidikan yang sedang dilangsungkannya.
Lebih dimaknai lagi, pendidik dapat diartikan sebagai guru dalam arti
yang luas. Keberadaan pendidik atau guru tersebut tidak terlepas dari
upaya untuk mewujudkan pendidikan bermutu sebagai sarana
pengembangan sumber daya manusia.( Hermino: 2014, hal 8)
Sedangkan

secara

akademis,

pendidik

adalah

tenaga

kependidikan, yakni anggota masyarakat yang mengabdkan diri dan
diangkat

untuk menunjang

penyelenggaraan

pendidikan

yang

berkualifikasi sebagai pendidik, dosen, konselor, pamong belajar,
tutor , instruktur dan sebutan lainya yang sesuai dengan kekhususan
nya. Serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Jadi,
pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan
dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,
serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.

Pendidikan tanpa disertai komponen pendidikan tidak akan bisa
diukur dan diamati. Proses pendidikan terjadi apabila antar komponen
pendidikan yang ada di dalam upaya pendidikan itu saling
berhubungan secara fungsional dalam suatu kesatuan yang terpadu.
3.

Pengertian Karakter
Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin

character, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti,
kepribadian dan akhlak.Dan secara terminologi (istilah), karakter
diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya yang bergantung pada
faktor kehidupannya sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak
atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang.(Agus Zainul Fitri,
2015, hal, 19) Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku
manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yanng Maha Esa, diri
sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud
dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan
norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat-istiadat dan
estetika.( Muchlas Samani dan Hariyanto ,

2013, hal. 42) Dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “karakter” berarti sifat-sifat
kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari
yang lain: tabiat, watak. Dalam bahasa Arab, karakter diartikan
“khuluq, syakhsiyyah, thab’u (budi pekerti, tabiat atau watak. Kadang
juga diartikan syakhsiyyah yang artinya lebih dekat dengan
kepribadian.( Aisyah Boang dalam Sopiana, 2011, hal.5)
Dari berbagai definisi diatas kesimpulan yang dapat diambil
tentang definisi karakter adalah perilaku terpuji yang yang dilandasi
oleh

nilai-nilai

berdasarkan

norma

hukum/konstitusi, adat istiadat dan estetika.

agama,

kebudayaan,
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4.

Pendidikan Karakter
Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa latin yaitu

character, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti,
kepribadian dan akhlak. Istilah karakter juga dadopsi dari bahasa Latin
kharakter, kharessian, dan xharaz yang berarti tools for marking, to engraven
dan pointed stake, yang kemudian hari dipahami sebagai stempel atau cap.
Jadi watak itu adalah sebuah stempel atau cap, sifat-sifat yang melekat pada
diri

seseorang.Dalam

bahasa

Inggris,

diterjemahkan

menjadi

character.Character berarti tabiat, budi pekerti, watak. (Musfah dalam Amirul
,2014, hal. 231)
Terminologi pendidikan karakter menurut Marzuki (dalam Agus
Wibowo, 2013, hal. 14-15), mulai dikenalkan sejak tahun 1900-an. Thomas
Lickona dianggap sebagai pengusungnya, terutama ketika menulis buku yang
berjudul Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and
Responbility (1991). Pendidikan karakter menurut Lickona, mengandung tiga
unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan
kebaikan.
Dalam bukunya (Nur Rosyid, 2013: hal. 3) ”Pendidikan Karakter
Wacana dan Kepengaturan”, Tilaar berpendapat, pendidikan karakter suatu
bangsa tidak dapat dipisahkan dengan karakter dasar yang digunakan sebagai
pijakan. Karakter dasar ini merupakan pemandu sebagai arah karakter akan
dibawa. Menurutnya, pembinaan karakter yang termudah dilakukan ketika
anak-anak masih duduk di bangku Sekolah Dasar.Atas dasar pertimbangan
itulah, pemerintah memprioritaskan pendidikan karakter di sekolah tingkat
dasar.
Dalam bukunya (Muhammad Fadlillah dan Lilif Mualifatu Khorida,
2013: hal. 205-206) “Pendidikan Karakter Anak Usia Dini: konsep dan
aplikasinya dalam PAUD” Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang
selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan
mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang
sudah terjadi. Lingkungan merupakan tempat kita berada.Peduli lingkungan

adalah

solusi

untuk

mengatasi

krisis

kepedulian

lingkungan

saat

ini.Banyaknya banjir, tanah longsor, dan polusi udara merupakan akibat dari
tidak adanya kepedulian terhadap lingkungan.
Dalam bukunya (Novan Ardy Wiyani, 2012: hal. 3) “Pendidikan Karakter
Berbasis Iman dan Taqwa” menjelaskan bahwa :
“pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai
karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan,
kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai nilai
tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama,
lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan
kamil.
Pendidikan karakter

adalah pendidikan yang menanamkan dan

mengembangkan karakter-karakter luhur kepada peserta didik, sehingga
mereka memiliki karakter luhur itu, menerapkan dan mempraktikkan dalam
kehidupannya, entah dalam keluarga, sebagai anggota masyarakat dan warga
Negara (Kemendiknas, 2010, hal. 8).
Secara akademis, pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai,
pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, atau
pendidikan akhlak yang tujuannya mengembangkan kemampuan peserta
didik uuntuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik
dan mewujudkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.
Karena itu, muatan pendidikan karakter secara psikologis mencakup dimensi
moral reasoning, moral feeling, dan moral behavior.
Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang
melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling) dan tindakan
(action). Menurut Thomas Liackona(1992), tanpa ketiga aspek ini maka
pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang
diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi
cerdas emosinya, kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam
mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih
mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan,

termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis.(Kemendiknas, 2011, hal.
7)
Menurut Scerenko (dalam Muklas Samani dan Hariyanto, 2013, hal. 4)
pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai upaya yang sungguh-sungguh
dengan cara mana ciri kepribadian positif dikembangkan, didorong, dan
diberdayakan melalui keteladanan, kajian (sejarah, dan biografi pata bijak dan
pemikir besar), serta praktik emulasi (usaha yang maksimal untuk
mewujudkan hikmah dari apa-apa yang diamati dan dipelajari). Dengan
demikian pendidikan karakter adalah segala upaya yang dilakukan guru, yang
mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk
watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru,
cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi,
dan berbagai hal terkait lainnya.
Aqib dalam Amirul (2014, hal. 231-232) Pendidikan karakter
mempercayai adanya keberadaan moral absolute, yakni moral absolute perlu
diajarkan kepada generasi mudaagar mereka paham betul mana yang baik dan
benar.Pendidikan karakter mempunyai makna yang lebih tinggi daripada
pendidikan moral, karena bukan sekadar mengajarkan mana yang benar dan
mana yang salah.Lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan
(habituation) tentang mana yang benar mana yang salah, mampu merasakan
(domain afektif) nilai yang baik dan bisa melakukannya (domain perilaku).
Pendidikan karakter erat kaitannya dengan “habit” atau kebiasaan yang
terus menerus di praktikkan atau dilakukan, dalam arti pendidikan karakter
diharapkan dapat menyentuh ketiga domain (kognitif, afektif, dan
psikomotorik) siswa sehingga siswa tidak sekadar tahu akan tetapi juga mau
dan mampu melaksanakan apa yang mereka ketahui kebenarannya. (Amirul,
2014, hal. 232).
Pendidikan karakter sendiri merupakan usaha untuk mendidik anak agar
mereka dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya
dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan kontribusi
yang positif kepada lingkungannya (Novan Ardy Wiyani, 2013, hal. 16).

Dari berbagai definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa
pendidikan karakter adalah sistem pengembangan nilai-nilai karakter pada
warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau
kemauan dan tindakan untuk merealisasikam nilai-nilai tersebut.
5.

Strategi Pendidikan Karakter di Sekolah
Strategi pendidikan karakter dalam satuan pendidikan dikelompokkan

menjadi empat pilar yaitu: kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan
keseharian

dalam

bentuk

budaya

satuan

pendidikan

dan

kegiatan

ekstrakulikuler dan kegiatan keseharian di rumah.(Abdul Majid, 2013, hal.
40).
Pengembangan nilai karakter perlu didukung oleh semua warga negara
secara terintegrasi yang melibatkan peserta didik, pendidik, tenaga
pendidikan.Semua warga sekolah harus terlibat dalam pengembangan nilai
karakter. Adapun strategi pengembangan nilai-nilai pendidikan karakter yaitu
sebagai berikut:
a. Kegiatan pembelajaran
pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran. Materi
pembelajaran yang berkaitan dengan norma dan nilai perlu dikembangkan,
dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan. Dengan demikian
pembelajaran nilai karakter tidak hanya pada ranah kongnitif, namun
menyentuh pada internalisasi dan pengalaman nyata”.( Kemendikbud, 2011,
hal. 23). Kegiatan pembelajaran dalam kerangka pengembangan karakter
peserta didik dapat menggunakan pendekatan belajar aktif seperti pendekatan
belajar .kontekstual, pembelajaran kooperatif, PAIKEM dan sebagainya.

b. Pengembangan Budaya Sekolah/kegiatan keseharian di sekolah
Pendidikan karakter di sekolah mengarah pada pembentukan kultur
sekolah (proses pembudayaan), yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku,
tradisi, dan simbol-simbol yang dipratekkan.( M. Mahbubi, 2012, hal. 45).
Adapun metode pengembangan nilai pendidikan karakter dalam keseharian di
sekolah sebagai berikut:

1) Kegiatan rutin
Kegiatan rutin yaitu kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus
menerus dan konsisten setiap saat. Misalnya kegiatan upacara hari Senin,
upacara besar kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan, piket kelas, shalat
berjamaah, berbaris ketika masuk kelas, berdo‟a sebelum pelajaran dimulai
dan diakhiri, membuang sampah pada tempat nya dan mengucapkan salam
apabila bertemu guru, tenaga pendidik, dan teman.
2) Kegiatan spontan
Kegiatan yang dilakukan peserta didik secara spontan pada saat itu juga,
misalnya, mengumpulkan sumbangan ketika ada teman yang terkena musibah
atau sumbangan untuk masyarakat ketika terjadi bencana (M. Mahbubi, 2012,
hal. 46). Kegiatan spontan lainnya apabila guru mengetahui adanya perilaku
dan sikap yang kurang baik maka pada saat itu juga guru harus melakukan
koreksi sehingga peserta didik tidak akan melakukan tindakan yang tidak baik
itu. Contoh kegiatan itu: membuang sampah tidak pada tempatnya, berteriakteriak sehingga mengganggu pihak lain, berkelahi, memalak, berlaku tidak
sopan, mencuri, berpakaian tidak senonoh. Kegiatan spontan berlaku untuk
perilaku dan sikap peserta didik yang tidak baik dan yang baik sehingga
perlu dipuji, misalnya: memperoleh nilai tinggi, menolong orang lain,
memperoleh prestasi dalam olah raga atau kesenian, berani menasehati
perilaku teman yang tidak terpuji.
3) Keteladanan
Merupakan perilaku, sikap guru, tenaga kependidikan dan peserta didik
dalam memberikan contoh melalui tindakan-tindakan yang baik sehingga
diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik lain. Misalnya nilai disiplin (
kehadiran guru yang lebih awal dibanding peserta didik), kebersihan,
kerapihan, kasih sayang, cinta damai, kesopanan, perhatian, jujur, dan kerja
keras dan percaya diri. “Guru bagaikan jiwa bagi pendidikan karakter, sebab
guru (mayoritas) menentukan karakter siswa. Indikasi adanya keteladanan
dalam pendidikan karakter ialah model peran pendidik bisa diteladani oleh
siswa. Apa yang siswa pahami tentang nilai-nilai itu memang bukan sesuatu

yang jauh dari kehidupan mereka, namun ada di dekat mereka yang mereka
temui dalam perilaku pendidik”.( Doni Koesoema, 2007, hal. 212)
4) Pengkondisian
Pengkondisian ini harus diciptakan lingkungan sekolah yang nyaman,
aman dan tertib.(Abdul Majid, 2013, hal. 212) Pengkondisian yaitu
penciptaan kondisi yang mendukung keterlaksanaan pendidikan karakter,
misalnya kebersihan badan dan pakaian, toilet yang bersih, tempat sampah,
halaman yang hijau dengan pepohonan, poster kata-kata bijak di sekolah dan
di dalam kelas.
c. Kegiatan ekstrakurikuler (pengembangan diri)
Terlaksananya ekstrakurikuler yang mendukung pendidikan karakter
memerlukan perangkat pedoman pelaksanaan, pengembangan kapasitas
sumber daya manusia, dan revitalisasi kegiatan yang sudah dilakukan sekolah,
misalnya kegiatan pramuka, kompangan, dramband dan sebagainya. Aktivitas
ekstrakulikuler yang selama ini diselenggarakan sekolah merupakan salah satu
media strategis untuk pembinaan karakter dan peningkatan mutu akademik
siswa.( Doni Koesoema,2003, hal.212)
d. Kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat
Dalam kegiatan ini sekolah dapat mengupayakan terciptanya keselarasan
antara karakter yang dikembangkan di sekolah dengan pembiasaan di rumah
dan masyarakat. Sekolah dapat membuat angket berkenaan nilai yang
dikembangkan di sekolah, dengan responden keluarga dan lingkungan
terdekat anak/siswa.(Dalam UUD tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB
IV Pasal 7, dinyatakan bahwa “Orangtua berhak berperan serta dalam
memilih satuan pendidikan”, dan pasal 9
berkewajiban

untuk

memberikan

dukungan

dinyatakan “Masyarakat
sumber

daya

dalam

penyelenggara pendidikan”.( Departemen Pendidikan Nasional, 2006, hal. 4)
Prinsip pengembangan yang telah disebutkan di atas semuanya itu terkait
dengan pengelolaan sekolah sebagaimana kemendiknas mengatakan bahwa
“pengelolaan

ialah

bagaimana

pendidikan

karakter

direncanakan,

dilaksanakan, dan dikendalikan dalam aktivitas-aktivitas pendidikan secara

memadai.Pengelolan tersebut meliputi nilai-nilai yang perlu ditanamkan,
kurikulum, pembelajaran, penilaian, pendidik, dan tenaga kependidikan dan
komponen terkait lainnya.Dengan demikian manajemen sekolah merupakan
salah satu media efektif dalam membangun pendidikan karakter”.
6. Pendidikan karakter peduli lingkungan
Pendidikan karakter peduli lingkungan terkonsep dalam konsep
penanaman pendidikan karakter.Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan
yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di
sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan
alam yang sudah terjadi. Adapun indikator peduli lingkungan untuk siswa
Kelas 1 - 3: buang air besar dan kecil di WC, Membuang sampah di
tempatnya, membersihkan halaman sekolah, tidak memetik bungan di taman
sekolah, menjaga kebersihan rumah. Kelas 4 - 6, membersihkan WC,
membersihkan

tempat

sampah,

membersihkan

lingkungan

sekolah,

memperindah kelas dan sekolah dengan tanaman, ikut memelihara taman di
halaman sekolah. (Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian Dan
Pengembangan Pusat Kurikulum, 2010, hal. 37).
Tabel berikut menggambarkan keterkaitan antara nilai, jenjang kelas, dan
indikator

untuk

nilai

itu.Indikator

itu

bersifat

berkembang

secara

progresif.Artinya, perilaku yang dirumuskan dalam indikator untuk jenjang
kelas 1 - 3 lebih sederhana dibandingkan perilaku untukjenjang kelas 4 – 6
(Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian Dan Pengembangan
Pusat Kurikulum, 2010: 31).

Tabel 2.1
Keterkaitan nilai, jenjang kelas dan indikator untuk SD/MI
Nilai

Indikator
1-3
Buang air besar

4-6
Membersihkan WC

Peduli lingkungan : dan kecil di WC
sikap dan tindakan Membuat sampah Membersihkan tempat
yang selalu berupaya pada tempatnya

sampah

mencegah kerusakan
liingkungan alam di Membersihkan
halaman sekolah
sekitarnya
dan

Membersihkan

mengembangkan

Tidak memetik

Memperindah kelas

upaya- upaya untuk bunga di taman
memperbaiki
sekolah

dan sekolah dengan

kerusakan alam yang
sudah terjadi.

lingkungan sekolah

tanaman

Tidak menginjak

Ikut memelihara

rumput di taman

taman di halaman

sekolah

sekolah

Menjaga

Ikut dalam kegiatan

kebersihan rumah

menjaga kebersihan
lingkungan

7.

Lingkungan
Lingkungan merupakan tempat kita berada.Lingkungan harus dijaga

dengan sebaik-baiknya.Jangan sampai lingkungan dibiarkan rusak begitu saja
tanpa adanya pemeliharaan dan pembaruan.Peduli lingkungan adalah solusi
untuk mengatasi krisis kepedulian lingkungan saat ini.Banyaknya banjir, tanah
longsor, dan polusi udara merupakan akibat dari tidak adanya kepedulian
terhadap lingkungan.
Sulistyowati dalam Amirul (2014, hal. 235) Sementara itu dalam
habituasi, diciptakan situasi dan kondisi serta penguatan yang memungkinkan

siswa di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat, untuk membiasakan diri
berperilaku sesuai nilai dan menjadi karakter yang telah diinternalisasi melalui
proses intervensi. Proses pembudayaan dan pemberdayaan yang mencangkup
pemberian contoh,

pembelajaran,

dikembangkan secara sistemik,

pembiasaan,
holistik,

dan penguatan harus

dinamis,

kuat

dan pikiran

argumentatif. Diharapkan, melalui pilar satuan pendidikan (sekolah), keluarga
dan masyarakat dapat dilakukan proses pembudayaan dan pemberdayaan nilai
karakter secara efektif.
Melalui pendidikan karakter diharapkan dapat mampu membangkitkan
dan mewujudkan kepedulian lingkungan.Caranya ialah dengan mengenalkan
anak-anak tentang pentingnya menjaga lingkungan.Pembelajaran dapat
dilakukan dengan mengajarkan anak untuk membuang sampah pada
tempatnya, menyayangi tumbuh-tumbuhan, dan selalu menjaga kebersihan di
tempat mana pun berada.
Pembelajaran seperti ini harus dimulai sejak dini, agar kelak menjadi
terbiasa.Orang tua maupun pendidik dapat memberikan teladan kepada anakanak.Misalnya, ketika melihat sampah langsung diambil dan dimasukkan di
tempat sampah, menanam dan menyirami pepohonan, serta menjaga
kebersihan kelas maupun pekarangan sekolah maupun rumah (Muhammad
Fadillah dan Lilif Mualifatu Khorida, 2013, hal. 203-204).
Dalam kerangka character building, peduli lingkungan menjadi nilai
yang penting untuk ditumbuh kembangkan.Manusia berkarakter adalah
manusia yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, baik lingkungan
sosial maupun lingkungan fisik.Manusia semacam ini memiliki kesadaran
bahwa dirinya menjadi bagian yang tidak terpisah dari lingkungan sekaligus
berusaha untuk berbuat sebaik mungkin bagi lingkungannya.Hubungan timbal
balik semacam ini penting artinya untuk harmonisasi lingkungan.Munculnya
berbagai persoalan lingkungan yang semakin hari semakin kompleks
merupakan cermin dari tidak harmonisnya relasi manusia dengan lingkungan
(Ngainun Naim, 2012, hal. 200).

8. Faktor Pendukung dalam Membentuk Karakter Siswa Peduli
Lingkungan
1. Sarana prasarana
Pendidikan yang bermutu dapat dihasilkan melalui transformasi sebuah
sistem pendidikan yang didukung dengan komponen input yang bermutu.
Salah satu komponen input tersebut adalah sarana prasarana. Sarana
prasarana merupakan komponen penting dalam pelaksanaan pendidikan,
sehingga perlu dilakukan pengelolaan sedemikian rupa sehingga tujuan yang
telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. (Hermino, 2014, hal.
54)
Dalam membentuk karakter siswa peduli lingkungan keberadaan sarana
sangat dibutuhkan, tanpa adanya sarana pendukung maka pembentukan
karakter siswa tidak akan berjalan dengan optimal. Beberapa sarana
pendukung yang dimaksud antara lain penyediaan tempat sampah di berbagai
tempat, tempat untuk cuci tangan, penyediaan toilet dan air bersih,
penyediaan peralatan kebersihan dan perawatan lingkungan, adanya tamantaman sekolah, serta slogan-slogan atau poster peduli lingkungan di berbagai
sudut sekolah.
2. Peran semua anggota sekolah
Keberhasilan pendidikan karakter di sekolah sangat ditentukan oleh
keberhasilan kepala sekolah dalam melibatkan seluruh warga sekolah.Dalam
hal ini seluruh warga sekolah harus terlibat dalam pembelajaran, diskusi dan
rasa memiliki dalam upaya pendidikan karakter peduli lingkungan.( Mulyasa,
2014, hal. 37)
Agar pendidikan karakter peduli lingkungan dapat berjalan dengan baik
memerlukan pemahaman yang cukup dan konsisten oleh seluruh anggota
sekolah. dan masing-masing personalia mempunyai perannya masing-masing
sebagai berikut :
a. Kepala sekolah
Disamping guru dan tenaga kependidikan lainnya, kepala sekolah
memiliki peranan yang sangat penting dalam menyukseskan implementasi
pendidikan

karakter

di

sekolah,

terutama

dalam

mengkoordinasi,

menggerakkan, mengharmoniskan semua sumber daya pendidikan yang
tersedia.(Gunawan, 2017, hal. 178)
Kepala sekolah sebagai manajer, harus mempunyai komitmen yang kuat
tentang pendidikan karakter peduli lingkungan.Kepala sekolah harus mampu
membudayakan karakter-karakter unggul disekolahnya.Serta menjadi teladan
bagi siswa-siswanya dan memiliki sikap dan kepribadian yang utuh yang
dapat dijadikan tokoh panutan dalam seluruh segi kehidupan.
b. Guru
Guru merupakan personalia penting dalam pendidikan karakter peduli
lingkungan di seolah. Sebagian besar interaksi yang terjadi di sekolah, adalah
interaksi peseta didik dengan guru.Pendidik merupakan figur yang
diharapkan mampu mendidik anak yang berkarakter.Pendidik merupakan
teladan bagi siswa dan memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan
karakter siswa peduli lingkungan.Karenanya guru harus selalu berusaha
memilih dan melakukan perbuatan yang positif.
3. Hubungan baik sekolah dengan masyarakat
Hakikat

hubungan

sekolah

dengan

masyarakat

adalah

untuk

meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari
masyarakat terutama dukungan moral, dan finansial.Hubungan sekolah
dengan masyarakat ini menjadi sangat penting dan esensial dalam
pembentukan karakter siswa peduli lingkungan, terutama dalam menanamkan
sistem nilai kepada peserta didik sehingga tidak terjadi pertentangan nilai
antara yang ditanamkan di sekolah dengan yang dijunjung tinggi oleh
masyarakat. (Mulyasa, 2014, hal. 73)
4. Tenaga yang memadai
Pengelolaan ketenagaan, mulai dari analisis kebutuhan, pencanaan,
rekrutmen, pengembangan hadiah dan sanksi, hubungan kerja, sampai
evaluasi kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilakukan
oleh sekolah, kecuali yang menyangkut penggajian atau upah, dan rekrutmen
guru pegawai negeri. Dalam pelaksanaannya pengembangan ketenagaan ini

dapat dilakukan melalui kerja sama berbagai pihak dan antar lembaga secara
berkesinambungan. (Mulyasa, 2014, hal. 72)
5. Pendanaan yang memadai
Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian atau penggunaan uang
sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah.Hal ini juga didasari oleh
kenyataan bahwa sekolah lah yang paling memahami kebutuhannya, sehingga
desentralisasi pengalokasian dan penggunaan

uang

dilimpahkan ke

sekolah.Sekolah diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang
mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata
pada pemerintah. (Mulyasa, 2014, hal. 73)
9.

Faktor Penghambat dalam Membentuk Karakter Siswa Peduli
Lingkungan
Tujuan pendidikan tersebut tidaklah selalu tercapai, dan pendidikan tidak

hanya tanggung jawab guru tetapi tanggung jawab bersama baik pemerintah,
guru dan masyarakat.Seperti halnya tujuan pendidikan nasional tersebut
tujuan pembentukan karakter peduli juga tidak 100% berhasil dan tidak
mendapat kendala.Kendala yang dalam pembentukan karakter siswa peduli
lingkungan dikarenakan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang
menjadi penghambat dalam pembentukan karakter siswa peduli lingkungan
meliputi:
1. Faktor lingkungan
Lingkungan adalah suatu yang melingkupi suatu tubuh yang hidup,
seperti tumbuh-tumbuhan, keadaan tanah, udara, dan pergaulan manusia
hidup selalu berhubungan dengan manusia lainnya atau juga dengan alam
sekitar.Itulah sebabnya manusia harus bergaul dan dalam pergaulan itu saling
mempengaruhi pikiran, sifat, dan tingkah laku. (Gunawan, 2017, hal. 22)
Lingkungan dimana anak itu berada sangat berpengaruh terhadap
pembentukan karakter anak. Anak yang tinggal di lingkungan yang
masyarakatnya kurang menjaga lingkungan akan sulit untuk menerima
perubahan walaupun perubahan itu kearah kebaikan. Lingkungan yang

dimaksud bisa berupa lingkungan keluarga, masyarakat ataupun lingkungan
sekitar.Misalnya dalam lingkungan keluarga, anak terbiasa meniru orang
tuanya yang suka buang sampah/pembungkus makanan seenaknya didalan
rumah atau di halaman.Orang tua tidak menyediakan tempat sampah dirumah
juga menjadikan anak suka membuang sampah sembaranagan.Begitu juga di
lingkungan lainnya. Anak usia sekolah dasar cenderung masih melakukan
hal-hal yang sering dilihatnya. Sehingga untuk itu para orang tua hendaknya
memberikan contoh yang baik terutama kepeduliannya terhadap lingkungan
atau kebersihan.
2. Faktor hubungan sosial
Karena masyarakat mempunyai tata krama dan tradisi yang harus
dijadikan sebagai habitat tempat tumbuh-kembangnya anak, agar kelak
mereka mempraktekkannya, selain juga mereka bisa menghormatinya.Tidak
seharusnya anak mengasingkan diri dari masyarakat, tetapi sebaliknya, harus
berinteraksi.Ia harus mampu memberikan pengaruh, bukannya terpengaruh.
Ia harus mempengaruhi masyarakat dengan akhlak yang mulia. Jangan
sampai terpengaruh dengan tradisi dan sikap yang buruk seperti kurang peduli
terhadap lingkungan dalam masyarakat tersebut. Kita harus mengarahkan
anak agar tidak mengikuti pergaulan yang kurang peduli terhadap
lingkungan.(Syaikh Muhammad Said Mursi: 2001, hal. 23). Pendidikan
karakter peduli lingkungan yang paling dasar sebenarnya terjadi di
lingkungan keluarga sehingga pendidikan disekolah makin terarah dan
terminimalisir segala kendala yang bakal terjadi.
10.

Hasil yang dicapai siswa setelah dilaksanakan pendidikan karakter
siswa peduli lingkungan

Banyak dampak yang ditimbulkan jika suatu lingkungan selalu terjaga
kebersihannya. Lingkungan sekolah akan terasa nyaman jika para siswa sadar
dan bertanggung jawab akan kebersihan lingkungan sekolah. Karena hal itu
sangat penting. Dalam agama islam pun kita diajarkan untuk selalu hidup

bersih. Karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Hal ini dipertegas
dengan hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi yang artinya :
“Islam itu bersih, maka jadilah kalian orang yang bersih. Sesungguhnya tidak
masuk syurga kecuali orang-orang yang bersih.(H.R Baihaqi).”
Adapun dampak dalam peduli terhadap lingkungan sebagai berikut :
1. Siswa akan lebih disiplin
Disiplin merupakan suatu kondisi yang terbentuk dari proses dan
serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, dan
ketertiban. Dengan adanya kedisplinan di sekolah diharapkan mampu
menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tentram di dalam kelas salah
satunya dengan cara sikap peduli lingkungan. Setelah dilaksanakan
pembentukan karakter siswa peduli lingkungan maka siswa akan lebih
disiplin untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kelestarian
halaman di sekolah yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya,
menjaga kebersihan wc dan lain sebagainya. Dengan adanya kegiatankegiatan pembiasaan seperti ini maka mampu menyadarkan siswa untuk
menjaga kebersihan lingkungan. Akhirnya, diharapkan akan lahir siswa-siswa
yang cerdas, bermutu, berwawasan lingkungan serta mampu menerapkan
sikap cinta dan peduli lingkungan baik di sekolah maupun di masyarakat.
2. Terhindar dari Ancaman Banjir
Banjir adalah salah satu dampak buruk dari lingkungan yang tidak
bersih.Penyebab banjir yaitu kaena membuang sampah tidak pada tempatnya,
yang mengakibatkan banyaknya sampah yang berserakan dimana-mana.
Sehingga ketika terjadi hujan, sampah tersebut akan diseret oleh air dan
menutupi lubang selokan, yang mengakibatkan air tidak dapat mengalir
dengan sempurna. Dengan begitu air akan menggenangi jalan bahkan
perumahan. Air akan surut beberapa waktu kemudian, ada yang hitungan jam
bahkan ada yang hitungan hari. Sangat seram bukan, jika tinggal di daerah
rawan banjir. Kita akan kesulitan untuk melakukan aktivitas kita. Sebaliknya,
dengan kebersihan kita mampu menghindari banjir tersebut.
3. Terhindar dari Penyakit Menular

Penyakit menular dampak lingkungan kotor adalah DBD, diare, dan tipes.
Penyakit tersebut jika tidak diobati dengan benar akan berujung pada
kematian. Banyak masyarakat yang takut terhadap ancaman, namun masih
sedikit yang melakukan pencegahan terhadap faktor risiko penyakit
tersebut.Hal ini yang mengakibatkan, masih banyaknya penyakit yang
disebabkan karena lingkungan yang tidak bersih.Hanya kerugian yang kita
dapatkan jika tidak menghindari penyakit tersebut.Dengan melakukan
pencegahan-pencegahan seperti memelihara kebersihan lingkungan sekitar
dengan tidak membuang sampah sembarangan, BAB sembarangan, dan lain
sebagianya, kita mampu untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut.
Lingkungan yang bersih akan membuat kita hidup aman, nyaman, dan tetram.
3. Lingkungan Menjadi Lebih Rapi dan Nyaman Untuk di Tempati
Ketika kita memperhatikan dan mengolah kawasan kumuh yang berada
disuatu daerah, kita akan merasa tidak nyaman untuk memperhatikannya.
Bukan hanya itu, mendekat saja kita merasa enggan.Karena bau yang
ditimbulkannya.Seperti itulah penilaian orang terhadap lingkungan yang tidak
bersih. Orang akan memberi penilaian terhadap diri kita jika mereka melihat
tampak luar dari diri kita, seperti kawasan yang ditempati. Agar orang atau
tamu-tamu kita merasa tidak enggan untuk memasuki kawasan rumah kita,
sebaiknya kita menjaga kebersihan lingkungan.Tidak sulit untuk memulainya,
hanya dengan membuang sampah pada tempatnya terlebih dahulu. Dengan
begitu lingkungan kita akan menjadi lebih rapi dan nyaman untuk dilihat.
4. Meningkatkan Kesehatan Jasmani dan Rohani
Kebersihan adalah modal utama kesehatan jasmani dan rohani. Terdapat
kutipan dari puisi Satire yang ditulis indah oleh Decimus Iunius Iuvenalis,
seorang penyair dan filosofi Romawi yang berbunyi “Mens Sana In Corpore
Sano” atau yang berarti, didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ia
menegaskan bahwa manfaat budaya bersih sebuah bangsa mencerminkan
kemajuan berpikir bangsa tersebut. Sudut pandang bersih yang sederhana
berasal dari rumah kita sendiri. Rumah yang bersih akan mendatangkan

energi ketenangan dan kekuatan serta kesehatan, baik itu sehat jasmani
maupun rohani.
5. Kebersihan lingkungan menjadi keunggulan sekolah
Kita tahu, bahwa kebersihan lingkungan sekolah juga berdampak dan
berpengaruh besar bagi siswa terlebih lagi bagi sekolah itu sendiri.Karena
semua orang pasti menyelidiki situasi maupun keadaan sekolah sebelum
menjadi siswa disekolah tersebut. Jadi, untuk menjaga nama baik sekolah,
setiap penggerak penggeraknya harus menjaga kebersihan dan kenyamanan di
sekolah serta keamanan di sekolah.
B. Studi Relevan
Selain penelahan terhadap buku-buku referensi, penulis juga melakukan
penelaahan terhadap hasil-hasil penelitian yang ada yaitu :
1. Penelitian Melia Rimadhani Trahati, Implikasi Pendidikan Karakter Peduli
Lingkungan di Sekolah Dasar Negeri Tritih Wetan 05 Jeruklegi Cilacap.
Dalam skripsi ini membahas tentang implementasi pendidikan karakter peduli
lingkungan di SD Tritih Wetan 05, yang dilaksanakan dengan cara: (1)
pengembangan kurikulum sekolah, (2) pengembangan proses pembelajaran
kelas, dan (3) pengembangan kesehatan sekolah. Persamaan nya yaitu samasama upaya dalam pembentukan karakter siswa peduli lingkungan .dan
perbedaan nya yaitu penelitian ini hanya mendeskripsikan program-program
dalam rangka pendidikan karakter peduli lingkungan, Sedangkan penelitian
yang akan penulis buat lebih menekankan pada upaya serta faktor pendukung
dan penghambat yang dilakukan oleh sekolah dalam menanamkan sikap
peduli pada lingkungan.
2. Penelitian Nina Setiyani, Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan melalui
Program “Green Environment” di SMP Alam Ar-Ridho Kota Semarang.
Dalam skripsi ini dibahas tentang pembentukan karakter peserta didik yang
peduli pada lingkungan melalui program green environment, yang berupa
pengolahan sampah dan penghijauan. Program ini memiliki dua kegiatan,
yaitu kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap hari dan kegiatan mingguan.
Sedangkan penelitian yang akan penulis buat hampir sama dengan penelitian

yang dilakukan oleh saudari Nina, hanya saja penelitian yang penulis lakukan
akan lebih luas, tidak terpaku pada satu program saja, namun seluruh program
yang dapat membangun karakter peserta didik yang peduli pada lingkungan.
3. Penelitian Nur Aini Desi Ratna Sari, Penanaman Karakter Disiplin Dan
Tanggung Jawab Siswa Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila
Dan Kewarganegaraan kelas VII di SMP Negeri 3 Surakarta. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa menerapakan karakter disiplin siswa dalam proses
pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas dengan
membiasakan tepat waktu dan tidak terlambat dalam mengikuti pembelajaran
di kelas. Persamaan nya yaitu sama- sama upaya dalam pembentukan
karakter siswa dan perbedaan nya yaitu pada penelitian ini pembentukan
karakter nya lebih kepada proses pembelajarannya, sedangkan penulis akan
menjelaskan penerapan kegiatan peduli lingkungan dalam kebiasaan seharihari siswa.
4. Skripsi Fatmiaty Ardan, Implementasi Pendidikan Karakter dalam Proses
Pembelajaran Matematika pada Kelas VIII SMP Negeri 2 Sungguminasa.
Skripsi ini membahas tentang implementasi pendidikan karakter dalam
pembelajaran matematika pada kelas VIII SMP Negeri 2 Sungguminasa.
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendiskripsikan penerapan pendidikan
karakter dalam proses pembelajaran matematika pada kelas VIII SMPN 2
Sungguminasa, 2) Mendiskripsikan faktor penghambat yang dihadapi dalam
implementasi pendidikan karakter untuk mata pelajaran matematika kelas
VIII SMPN 2 Sungguminasa dan 3) Mengetahui upaya yang dilakukan dalam
implementasi pendidikan karakter pada mata pelajaran matematika kelas VIII
SMPN 2 Sungguminasa. Persamaan nya yaitu sama- sama upaya dalam
pembentukan karakter siswa dan perbedaan nya yaitu pada penelitian ini
pembentukan karakter nya lebih kepada proses pembelajaran matematika
sedangkan penulis akan menjelaskan penerapan kegiatan peduli lingkungan
dalam kebiasaan sehari-hari siswa.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan dan Metode Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bermaksud memahami fenomena apa yang
dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian
kualitatif karena dalam melakukan tindakan kepada subjek penelitian yang
sangat diutamakan adalah mengungkapkan makna, yakni makna dan proses
dalam penanaman sikap peduli lingkungan. Teknik pengumpulan data
dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/
kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari
pada generalisasi (Sugiono, 2009, hal. 15). Metode penelitian yang
menggunakan objek alamiah, besifat deskriptif, lebih mementingkan proses
dari pada hasil (Sugiono, 2009, hal. 15). Tujuannya untuk menggambarkan
kondisi yang sebenarnya dari situasi yang ada.Adapun jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu data
yang dikumpulkan merupakan data kata-kata, gambar dan bukan angkaangka. (Lexi Meleong, 2013, hal.4)
Metode yang dilakukan oleh peneliti adalah metode studi kasus adalah
meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang
dilakukan secara mendalamuntuk mempelajari latar belakang, keadaan,
interaksi yang terjadi.Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang
bisa berupa program, kegiatan, peristiwa atau sekelompok individu yang ada
pada keadaan atau kodisi tertentu.
B. Setting dan Subyek Penelitian
1. Setting
Lokasi penelitian ini adalah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi
yang berada di Kota Jambi.
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2. Subyek Penelitian
Penentuan subjek adalah suatu cara untuk menentukan sumber dimana
penulis mendapatkan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan
purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan
pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini maksudnya adalah
mengambil sampel atau orang yang paling tahu tentang apa yang kita
harapkan, atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti
dalam mencari tahu objek yang akan diteliti. (Sugiyono, 2010, hal. 300)
Dalam penelitian di MIN Kota Jambi, yang akan menjadi subjek
penelitian meliputi: kepala sekolah, Guru kelas III dan siswa kelas III yang
terdiri dari 2 siswa (1 perempuan dan 1 laki-laki)
C. Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya,
diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.Peneliti berhubungan langsung
dengan dengan penelitian yang bersangkutan.(Umar, 2003, hal. 56). Data
primer yang diperoleh oleh peneliti adalah :
a. Hasil wawancara dengan kepala sekolah, tentang seputar gambaran
umun MIN Kota Jambi (sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan
misi, kondisi siswa, guru dan staf, sarana prasarana) dan upaya kepala
sekolah dalam membentuk karakter siswa peduli lingkungan.
b. Hasil wawancara dengan wali kelas III seputar upaya yang dilakukan
wali kelas dalam membentuk karakter siswa peduli lingkungan, serta
faktor pendukung dan penghambat dalam membentuk karakter siswa
peduli lingkungan.
c. Hasil wawancara dengan siswa kelas III tentang tugas dan kewajiban
siswa untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekolah.

2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan
permasalahan pada penelitian ini, sebagai pelengkap atau pendukung dari data
primer:
a.

Sejarah dan geografis MIN Kota Jambi

b.

Visi dan misi MIN Kota Jambi

c.

Sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran di MIN
Kota Jambi

d.

Keadaan guru, siswa, staf tata usaha dan organisasi sekolah di MIN
Kota Jambi

D. Teknik Pengumpulan Data
Tekhnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a.

Obsevasi
Dalam observasi ini, penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang
sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
(Yamin,2009, hal. 79) menyatakan bahwa “dalam observasi partisipatif peneliti
mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan,
dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas mereka”. Penelitian partisipatif ini
kemudian dikhususkan lagi menjadi partisipasi pasif (passive participation)
artinya peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut
terlibat dalam kegiatan tersebut.
Dalam penelitian ini, hal-hal yang akan di observasi adalah kegiatan seharihari yang berhubungan dengan sikap peduli siswa terhadap lingkungan siswa di
MIN Kota Jambi.

b. Wawancara
Tekhnik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam
suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah
satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara atau interview dapat

diartikan sebagai cara yang di pergunakan untuk mendapatkan informasi (data)
dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (face to face).
Namun demikian, tekhnik wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus
dilakukan secara berhadapan langsung (face to face), melainkan dapat saja dengan
memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon dan internet.
Dalam penelitian ini teknik wawancara dimaksudkan untuk memperoleh
data dari narasumber seperti kepala sekolah, wali kelas III dan beberapa siswa
yang terkait dengan upaya pembentukkan karakter siswa peduli lingkungan.
Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah sebagai berikut:
1. Kepala Sekolah, materi wawancara seputar gambaran umun MIN Kota Jambi
(sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan misi, kondisi siswa, guru dan staf,
sarana prasarana) dan upaya kepala sekolah dalam membentuk karakter siswa
peduli lingkungan.
2. Guru kelas III, tentang upaya yang dilakukan wali kelas dalam membentuk
karakter siswa peduli lingkungan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam
membentuk karakter siswa peduli lingkungan.
3. Siswa kelas III, tentang tugas dan kewajiban siswa untuk menjaga dan
melestarikan lingkungan sekolah.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menghimpun dan
menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumentertulis, gambar,

maupun

elektronik. (Nanan Syaodih, 2013, hal. 220)
Metode ini penulis gunakan untuk memproleh data berupa: sejarah
berdirinya MIN Kota Jambi, data tentang guru dan staf-staf, data siswa dan
fasilitas yang digunakan, struktur organisasi, program pengembangan penanaman
nilai-nilai karakter, serta dokumentasi lain-lain yang menguatkan hasil penelitian
ini.
E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan
cara mengorganisasikan data kedalam kategori, melakukan sintesa, memilih nama

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2010, hal. 335)
Untuk menganalisis data yang diperoleh, penyususn menggunakan analisis
deskriptif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman dengan tiga langkah:
Data
Collection
(Koleksi
Data)

Reduksi Data
(Pemilihan
Data)

Data Display
(Penyajian
Data)

Verification
(Kesimpulan)

Gambar 3.1Komponen Analisis Data (Interactive Model)

1. Reduksi Data (Data Reduction)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan
pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang
telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila
diperlukan (Sugiono, 2014, hal.92).
Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan,
keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru,
dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan kepada teman atau orang lain
yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan
berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan
pengembangan teori yang signifikan.
2. Penyajian Data (Data Display)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan
data.Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam
bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data
tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga
akan semakin mudah difahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian
singkat, bagan, hubungan antar katagori, flowchart dan sejenisnya (Sugiono,
2014, hal.95).
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)
Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif Miles dan Huberman adalah
penarikan kesimpulan.Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan
temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.Temuan dapat berupa deskripsi
atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap
sehingga setelah diteliti menjadi jelas (Sugiono, 2014, hal.99).
F. Keabsahan Data
Dalam keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari
konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (realibitas) menurut versi “
passitivisme” dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan
pardigma nya sendiri. Pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria
tertentu.Kriteria itu terdiri atas derajat kepercayaan (kredibilitas), dan kepastian.
Masing-masing kriteria tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendirisendiri( Yamin,2009, hal. 91) Dalam penelitian ini peneliti mengecek keabsahan
data menggunakn teknik :
1. Meningkatkan ketekunan
Teknik yang dimaksud untuk melakukan pengamatan secara lebih cermat,
penguji kredilitas dengan meningkatkan ketekunan ini dilakukan dengan cara
peneliti membaca seluruh catatan hasil peneliti dengan cermat( Sugiyono,
2016,hal. 371). Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan dengan
membaca berbagai referensi buku maupun hasil peneliti atau dokumentasi yang
terkait dengan proses penanaman sikap peduli lingkungan pada siswa kelas III
MIN Kota Jambi.
2. Triangulasi
Adalah teknik pemeriksaan validitas data atau pembanding data. Triangulasi
diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari
berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada

(Sugiyono,2016, hal.330). Peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji
kredibilitas data yaitu mengecek data dari berbagai teknik pengumpulan data dan
berbagai sumber data. Triangualasi berarti peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang
sama. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
a. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah
diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono,2016, hal. 373). Dalam hal
ini peneliti berusaha membandingkan data hasil wawancara kepala sekolah,
guru wali kelas III, dan siswa kelas III.
b. Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan
dengan teknik yang berbeda (Sugiyono,2016, hal. 373). Dalam hal ini
peneliti berusaha membuktikan data hasil observasi, wawancara dan
dokumentasi.
c. Triangulasi waktu
Waktu juga sering memengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan
dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar,
belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid.Dalam
rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan
pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu
atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga
sampai ditemukan kepastian datanya.

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. TEMUAN UMUM
1. Sejarah Berdirinya Dan Letak Geografis MIN Kota Jambi
Latar belakang sejarah MIN Kota Jambi yang berada dikomplek perguruan Jl.
Adityawarman Thehok adalah berasal dari komplek PGAN Jambi yang luasnya
mencapai 4.3 Ha yang dibeli dari dana Anggaran Negara melalui DIP tahun 1969
oleh Asy Ari Thoha, BA.
Pada tahun 1975 MIN Kota Jambi didirikan, awalnya MIN ini bernama MIN
4 Jambi yang merupaka limpahan dari Kerinci, karena di Jambi belum ada
Madrasah Ibtidaiyah yang Negeri, maka dari itulah MIN 4 ini dilimpahkan menjadi
MIN Kota Jambi. Pada saat itu MIN 4 masih di pandang sebelah mata, karena
masih kalah saing dengan sekolah dasar yang ada.Dengan persaingan yang ada,
bahkan dahulu untuk mencari siswa sangat sulit.Hingga guru harus mendatanngi
rumah –rumah untuk mencari siswa yang mau masuk ke MIN 4 Jambi.Akan tetapi
sekarang, berbanding 360 derajat. MIN 4 atau sekarang yang disebut dengan
MINKota Jambi telah memiliki siswa/siswi dengan jumlah hampir 1000
siswa/siswi.Terbukti bahwa saat ini MIN Kota Jambi adalah salah satu MIN
terfavorit.
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi terletak dalam Komplek Pergurais
Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi yang dipersiapkan menjadi
Madrasah Unggulan. Pada Komplek ini terdapat 4 sekolah yakni : TK/RA, MIN,
MTsN 2 Kota Jambi, dan MAN 2 Kota Jambi. Komplek ini terletak pada daerah
yang sangat strategis, di jantung Kota Jambi dengan jarak lebih kurang 1 km dari
Pusat Perkantoran Kota, diapit oleh dua jalan protokol dan daerah jalur angkutan
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kota.Penduduk lingkungan komplek ini mayoritas beragama Islam dengan
perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.
Tabel 4.1 : Pergantian Nama MIN Jambi

No

Tahun

Nama Madrasah

1

1975– 1995

MIN 4 JAMBI

2

1996– Sekarang

MIN KOTA JAMBI

Tabel 4.2 : Nama-nama Kepala Madrasah MIN Kota Jambi
No

Tahun

Nama kepala Sekolah

1

1975 –1980

Hisbullah Razzaq, BA

2

1981–1985

Rahman

3

1986 – 1990

Sa’idah

4

1991 – 1995

Artita

5

1996 – 2005

Dra. Razni Azikar

6

2006 – 2016

Syafrin AB, S.Pd.I

10

2016 – sekarang

Suyanto, S.Pd.I

2. Visi dan Misi MIN Kota Jambi
Adapun Visi dan Misi MIN Kota Jambi adalah sebagai berikut :
1. V i s i

:

Akhlak mulia, cerdas, berprestasi
2.M i s i :
1.Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia.
2. Membentuk peserta didik yang cerdas, berprestasi di bidang IMTAQ dan
IPTEK.
3. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kecakapan emosial spritual, sosial,
dan intelektual.
4. Menciptakan hubungan kerja sama orang tua, peserta didik dan masyarakat.

3. Tujuan :
Memberikan bekal kemampuan dasar

“BACA,

TULIS,

HITUNG”,

Pengetahuan dan Keterampilan Dasar yang bermanfaat bagi siswa, memberikan
bekal Kemampuan Dasar tentang Pengetahuan Agama Islam dan Pengamalannya
sesuai dengan tingkat perkembangan anak serta mempersiapkan mereka untuk
mengikuti pendidikan pada jenjang selanjutnya.

4. Kurikulum MIN MODEL Kota Jambi
Kurikulum yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar adalah
Kurikulum 2013 (K-13).Untuk mencapai standar mutu pendidikan yang dapat
dipertanggung jawabkan secara nasional, kegiatan pembelajaran di MIN Kota
Jambi mengacu pada standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh
BSNP sebagai berikut:
a. Berperilaku sesuai dengan nilai dan norma ajaran Islam secara kaffah.
b. Mampu mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan
diri dan memperbaiki kekurangannya.
c. Mampu menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku,
perbuatan, dan pekerjaannya.
d. Berpartisipasi dalam menegakkan aturan sosial.
e. Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan strata sosial ekonomi
dalam tatanan global.
f. Membangun dan mengembangkan system informasi yang logis, kritis, kreatif,
dan inovatif.
g. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam
memacahkan masalah dan pengambilan keputusan.
h. Menunjukkan

kemampuan

mengembangkan

budaya

belajar

untuk

pemberdayaan diri.
i. Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang
terbaik.
j. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah kompleks.
k. Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab.

l.

Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
secara demokratis dalam wadah Negara

m. Kesatuan Republik Indonesia.
n.

Mengapresiasi karya seni dan budaya dan mampu mengekspresikan diri
melalui kegiatan seni dan budaya sesuai dengan budaya dan norma-norma
Islam.

o. Menghasilkan karya kreatif baik individu maupun kelompok.
p.

Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta kebersihan
lingkunagan.

q. Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun.
r.

Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan
masyarakat.

s.

Menunjukkan kemampuan berbahasa yang efektif baik secara lisan maupun
tulisan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab.

t.

Selalu mengikuti perkembangan informasi dan ilmu pengetahuan dan
teknologi terkini, serta mengembangkannya untuk kepentingan diri sendiri,
masyarakat, bangsa, dan Negara.

u.

Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan pada
jenjang pendidikan tinggi.

5. Struktur Organisasi MIN Kota Jambi
Adapun Struktur Organisasi MIN Kota Jambi adalah sebagai berikut:
Gambar 4.1 Struktur Organisasi MIN Kota Jambi
KEPALA MIN KOTA JAMBI
SUYANTO,S.Pd.I
PENGELOLA KEUANGAN
RISMALENA, S.Ag
PUSTAKAWAN

TATA USAHA

1. NUR AISAH. DM, S.Pd.I

1. IKA PUTRI AGUSTIN, S.Pd

2. DESI SUSANNA , S.H.I

2. ANITA LISMA, S.Pd.I

3. FEBRYANSYAH

PRAMUBAKTI

1. SIGIT SETIA W, S.Pd.I
2. ERIKA SARI, S.Pd

WALI KELAS

GURU BIDANG STUDY

1, Dra. Hj. ATIKA

14. SITI NURHANAH

2. CHAMIM, S.Ag, M.Pd

15. SRI HAYATI, S.Pd

SAFIAH, S.Pd.I

RISMALENA, S.Ag

3. SRI MARYATI, S.Ag

16. ERNI YUSNITA, S.Ag

ISWANTO, S.Sy

MUHAMMAD RAMADHANI, S.Sy

4. MUALIMIN, S.Pd.I

17. ASNELLY, S.Ag

5. ZAINIDAR S.Ag

18. FATIMAH, S.Pd.I

6. Hj. SOPIAH, S.Pd.I

19. TOHIROH, S.Pd.I

7. ASPAHANI, S.Pd.I

20. MIRA, S.Pd.I

8. YUNI NURMA NINGSIH, S.Ag

21. ARMAYAR, S.Pd

9. HUSNIATI, S,Pd

22. DESY ANDRIANI, S.Pd.I

10. HANUNI, S.Ag
11.ULFI YAMNA, S.Ag

AKIDAH AKHLAK

AL-QUR’AN HADITS
MUHAMMAD IDRUS, S.Pd.I
FIKIH
NETTY SUKASIH
HASIBUAN,S.Pd.I
SUPARLIN, S.Pd.I

SKI

BAHASA ARAB
AMUL HUZNI
DIANAH MANFAATI, S.SS
PENJASKES
HAYATULLAH, S.Pd.I
BAHASA INGGRIS

23. HADIJAH, S.Pd.I

SUSILAWATI, S.Pd

24. TUTI AMSINAR, S.Pd.I

SITI HAFSAH, S.Pd.I

12. JALEHA YANTI, S.Ag
13. NOFRIANTY, S.Pd.I, M.Pd.I
SECURITY

PELAYAN
SUHERMAN
EDWARD

SISWA/SISWI

ANISAH

6. Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
1. Keadaan Guru
Tenaga pengajardi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi mempunyai tugas
utama dalam mengelola pelajaran untuk disampaikan kepada siswa dan siswi.Selain
itu Guru-guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi juga harus menjalankan
tugas piket dan sebagai wali kelas.Ketentuan yang menunjukkan bahwa tenaga
dalam satu lembaga pendidikan harus mempunyai Ijazah guru untuk menjadi tenaga
pengajar.
Guru adalah pelaksana dan pengembang program kegiatan dalam proses
belajar mengajar. Seorang guru mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk
membina dan mengembangkan anak-anak didiknya. Adapun guru-guru yang ada di
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi berjumlah 34 orang .dari segi sumberdaya
mengajar mereka rata-rata mempunyai kualifikasi sebagai guru, baik dari lembaga
pendidikan umum maupun dari pendidikan agama. Dengan demikian sumber daya
mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi telah mempunyai persyaratan
baik dari segi pendidikan umum mapun pendidikan agama.
Table 4.3 : Daftar Nama-nama Guru dan Pegawai MIN Kota Jambi
NO

NAMA

TUGAS

KET

KEPALA

PNS

1

SUYANTO,S.Pd.I

2

Dra. Hj. ATIKA

GURU KELAS (III.1)

PNS

3

CHAMIM, S.Ag, M.Pd

GURU KELAS (V.4)

PNS

4

SRI MARYATI, S.Ag

GURU KELAS (I.1)

PNS

5

MUALIMIN, S.Pd.I

GURU KELAS (IV.5)

PNS

6

ZAINIDAR, S.Ag

GURU KELAS (IV.1)

PNS

7

Hj. SOPIAH, S.Pd.I

GURU KELAS (V.2)

PNS

8

ASPAHANI, S.Pd.I

GURU KELAS (V.3)

PNS

9

MIRA, S.Pd.I

GURU KELAS (III.4)

PNS

10

YUNI NURMA NINGSIIH, S.Ag

GURU KELAS (III.3)

PNS

11

HUSNIATI, S.Pd

GURU KELAS (III.2)

PNS

12

HANUNI, S.Ag

GURU KELAS (II.1)

PNS

13

ULFI YAMNA S.Ag

GURU KELAS (VI.2)

PNS

14

JALEHA YANTI,S.Ag

GURU KELAS (IV. 3)

PNS

15

NOFRIANTY, S.Pd.I, M.Pd.I

GURU KELAS (IV.4)

PNS

16

NETTY SUKASIH HASIBUAN, S.Pd.I

GURU BIDANG STUDY FIKIH

PNS

17

SITI NURHANAH

GURU KELAS (VI.3)

PNS

18

SRI HAYATI, S.Pd

GURU KELAS (VI.4)

PNS

19

ERNI YUSNITA, S.Ag

GURU KELAS (V.5)

PNS

20

ASNELLY, S.Ag

GURU KELAS (II.2)

PNS

21

FATIMAH, S.Pd.I

GURU KELAS (III.5)

PNS

22

TOHIRO, S.Pd.I

GURU KELAS (V.1)

PNS

23

ARMAYAR, S.Pd

GURU KELAS (IV.2)

PNS

24

RISMALENA, S.Ag

GURU BIDANG STUDY SKI

PNS

25

MUHAMMAD RAMADHANI, S.Sy

GURU BIDANG STUDY SKI

26

DESY ANDRIANI, S.Pd.I

27

MUHAMMAD IDRUS, S.Pd.I

28

SUSILAWATI, S.Pd

29

DIANAH MANFAATI, SS

30

HADIJAH, S. Pd.I

31

HAYATULLAH, S.Pd.I

32

SAFIAH, S.Pd.I

33

ISWANTO, S.Sy

34

SITI HAFSAH, S.Pd.I

35

TUTI AMSINAR,S.Pd.I

36

SUPARLIN, S.Pd.I

GURU KELAS (VI.1)
GURU BIDANG STUDY ALQUR’AN HADITS
GURU BIDANG STUDY BAHASA
INGGRIS
GURU BIDANG STUDY BAHASA
INGGRIS
GURU KELAS (I.2)
GURU BIDANG STUDY
PENJASKES
GURU BIDANG STUDY AKIDAH
AKHLAK
GURU BIDANG STUDY AKIDAH
AKHLAK
GURU BIDANG STUDY
PENJASKES

PNS
PNS

PNS

PNS
PNS
PNS

PNS

CPNS

PNS

GURU KELAS (I.3)

PNS

GURU BIDANG STUDY FIKIH

PNS

37

AMUL HUSNI

GURU BAHASA ARAB

PNS

Tabel 4.4 :Nama-nama pegawai MIN Kota Jambi
NO

NAMA

TUGAS

KET

Pengadministrasi/

1

NUR ASIAH.DM,S.Pd.I

2

DESY SUSANNA, SHI

Staf Tata Usaha

Honor

3

FERRYYANSYAH

Staf Tata Usaha

Honor

4

IKA PUTRI AGUSTIN, S.Pd

Tenaga Pustakawan

Honor

5

SIGIT SETIA WAHYUDI, S.Pd.I

Tenaga Pramubakti

Honor

6

ERIKA SARI, S.Pd

Tenaga Pramubakti

Honor

7

SUHERMAN

Satpam

Honor

8

EDWARD

Satpam

Honor

9

ANISAH

Pelayan

Honor

10

ANITA LISMA, S.Pd.I

Tenaga Pustakawan

Honor

Tata Usaha

PNS

Table 4.5 : Daftar nama-nama guru piket
JADWAL IMAM SHOLAT DZUHUR
SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

ASPAHANI S.Pd.I

MUHAMMAD IDRUS,

CHAMIM, S.Ag,

SUPARLIN S.Pd.I

MUALIMINS.Pd.I

S.P.d.I

M.Pd.I

MUHAMMAD

HAYATULLAH, S.Pd.I

ISWANTO, S. Sy

RAMDHANI. S. Sy

JADWAL PENGAWAS DAN PENGATUR
ANAK PADA SHOLAT DZUHUR
SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

SRI MARYATI

SUSLAWATI,

ZAINIDAR, S.Ag

FATIMAH, S.Pd.I

S.Ag

S.Pd

NOFRIANTY, S.Pd.I,

ASNELLY, S.Ag

HANUNI S.Ag

SRI HAYATI, S.Pd

M.Pd.I

YUNI

TUTI AMSINAR

Dra.Hj. ATIKA

SITI HADIJAH, S.Ag

NURMANINGSIH,

ULFI YAMNA,

Hj. SOPIAH, S.Pd.I

RISMALENA,S.Ag

S.Ag

S.Ag

TOHIROH, S.Pd.I

NETI SUKASIH. H

HUSNIATI, S.Pd

JALEHA YANTI,

ARMAYAR, S.Pd

AMUL HUSNI

SITI NURHANAH

S.Ag

MIRA, S.Pd.I

SAFIAH, S.Pd.I

DIANAH
MANFAATI, SS
SITI HAFSAH,
S.Pd.I

2.Keadaan Siswa
Jumlah murid MIN Kota Jambi 5 tahun terakhir sebagai berikut :
Tabel 4.6 : Keadaan siswa MIN Kota Jambi
NO.
1
2
3
4
5
6

TAHUN PELAJARAN
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

JUMLAH MURID
663 orang
662 orang
763 orang
859 orang
839 orang
795 orang

KET

Adapun jumlah siswa yang terdapat di MIN Kota Jambi dari kelas 1-6 adalah
sebagai berikut :
Tebel 4.7 : Daftar Keadaan siswa MIN Kota Jambi tahun 2018-2020
Kelas

I

II

III

IV

V

VI

JUMLAH

Umur

6 TH
7TH
8TH
9TH
10TH
11TH
12TH
13TH

L

P

45

43

L

P

3

3

9

7

L P L P L P L P

8

9

3

6
9

8

0

1
7

8

2

5
5

7

3

1

JML

K

RB

E

L

T

L

P

TOTAL

45

43

88

3

39

37

76

2

83

96

179

5

90

81

171

5

72

85

157

5

53

71

124

4

14TH
JUMLA

38

41

H

2

3

24

795

7. Keadaan Sarana Dan Prasarana
Adapun sarana prasasarana yang terdapat di MIN Kota Jambi adalah sebagai
berikut:
a. Tanah dan Halaman
MIN Kota Jambi berdiri diatas tanah sertifikat hak milik Departemen Agama
RI dengan nomor sertifikat: luas tanah: 2.900 m2 .luas bangunan 2000 m2 .
Sekitaranya dikelilingi oleh pagar beton. Di sebelah Barat berbatasan dengan
Perkomplekan Rumah, sebelah utara berbatasan dengan gedung RA , sebelah
Timur dan Selatan berbatasan dengan MTS N 2 Kota Jambi dan jalan Umum.
b. Gedung Madrasah
Bangunan gedung MIN Kota Jambi saat ini pada umumnya dalam keadaan
baik dan terpelihara, seluruhnya dangan konstruksi beton. Gedung ini terdiri dari
ruang kelas, fasilitas olahraga, dan ruang kantor, termasuk fasilitas lainya dengan
rincian sebagai berikut..
Table 4.8: Keadaan Gedung MIN KOTA JAMBI Tahun 2020
A. Kepemilikan Tanah (Status Kepemilikan dan penggunaannya)
1. Luas Tanah
Luas Tanah (m2) Menurut Status Sertifikat
No
Status Kepemilikan

1

2.

Bersertifikat

Belum
bersertifikat

Total

2.900
Hak Milik Sendiri

2

Wakaf

3

Hak Guna Bangunan

4

Sewa/Kontrak

5.

Pinjam/menumpang

Penggunaan Tanah

2.900 m2

m2

Luas Tanah (m2) Menurut
No

Status Sertifikat
Status Kepemilikan

Berserti

Belum

fikat

bersertifikat

Status

Status

kepemilikan

Penggunaan

Total

1

Bangunan

2000

2000

1

1

2

Lapangan Olahraga

200

200

1

1

3

Halaman

700

700

1

1

4

Kebun/Taman

5

Belum Digunakan

1)

Status Kepemilikan : 1: Milik Sendiri

2)

Status Penggunan:

1: Hanya Digunakan Sendiri

Tabel 4.9 :Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran
Jumlah Sarpras

No

Menurut Kondisi

Jenis Sarpras

Baik

Rusak

Jumlah Ideal
Sarpras

Status
Kepemilikan
1)

1

Kursi siswa

762

37

799

1

2

Meja Siswa

653

37

690

1

3

Loker Siswa

0

4

Kursi Guru di ruang kelas

19

24

1

5

Meja guru di ruang kelas

19

24

1

6

Papan tulis

19

24

1

7

Lemari di ruang kelas

12

19

1

9

1

12

1

8
9

Komputer/laptop

di

Komputer

lab.

1

0

Alat peraga PAI

0

10

Alat peraga IPA (sains)

3

11

Bola sepak

4

4

12

Bola Voli

5

4

1

13

Bola Basket

5

3

8

1

14

Meja Pingpong (Tenis Meja)

4

1

4

1

15

Lapangan Sepakbola/futsal

1

2

1

16

Lapangan Bulu tangkis

1

2

1

17

Lapangan Basket

1

2

1

18

Lapangan Bola Voli

1

2

1

Jumlah dan Kondisi Bangunan
Jumlah Sarpras Menurut Kondisi

No
1
2

Jenis Sarpras

Ruang Kelas
Ruang Kepala
Madrasah

Rusak

Rusak

Kepemi

Bangunan(

Ringan

sedang

Berat

likan

m2 )

19

1

42

1

1

12

Ruang guru

1

4

Ruang tata usaha

1

6

7
8
9
10
11

Laboraorium IPA
(Sains)
Laboratoriium
Komputer
Laboratorium
Bahasa
Laboratorium PAI
Ruang
Perpustakaan
Ruang UKS
Ruang
Keterampilan

Total Luas

Rusak

Baik

3

5

Status

72
1

36

1

1

36

1

1

6,1

0

0

0
0

0

12

Ruang Kesenian

0

13

Toilet Guru

2

1

4

14

Toilet siswa

8

1

4

15

Ruang BK

0

16

Gedung serba Guna

0

17

Ruang Osis

0

18

Ruaang Pramuka

0

19
20
21
22

23

Masjid/mushola
Gedung/Ruanng
Olahraga
Rumah dinas guru
Kamar Asrama
Siswa (lk)
Kamar Asrama
Siswa (pr)

0
0
0
0

0

24

Pos satpam

1

1

9

25

Kantin

1

1

9

Sarana dan Prasarana Pendukung Lainnya
Jumlah Sarpras
No

1

2

Status Kepemilikan

Laptop (di luar yang ada di Lab.
Komputer)
Komputer (di luar yang ada di lab,
Komputer)

Menurut Kondisi

Status
Kepemilikan

Baik

Rusak

7

1

1

3

1

0

3

Printer

2

4

Televisi

1

5

Mesin fotocopy

0

6

Mesin fax

1

7

Mesin scanner

0

8

LCD Proyektor

3

1

9

Layar (screen)

1

1

10

Meja guru &Pegawai

42

1

11

Kursi Guru & pegawai

42

1

12

Lemari arsip

4

1

13

Kotak Obat (P3K)

20

1

14

Brankas

0

15

Pengeras suara

2

1

16

Washtafel (TempatCuci Tangan)

2

1

1

17

Kendaraan Operasinal (motor)

0

18

Kendaran Operasional(mobil)

0

19

Mobil ambulance

0

20

AC ( pendingin Ruangan)

4

1

B. Temuan Khusus
1.

Upaya Yang Dilakukan MIN Kota Jambi Dalam Membentuk Karakter
Siswa Peduli Lingkungan
Upaya yang dilakukan pihak madrasah MIN Kota Jambi dalam
pembentukan karakter peduli lingkungan di MIN Kota Jambi adalah mengikut
sertakan dan memfasilitasi guru untuk ikut workshop, diklat, dan seminar,
kegiatan belajar mengajar, kegiatan rutin harian, keteladanan kepala sekolah
dan guru, kegiatan spontan, menciptakan kondisi yang disengaja, dan kegiatan
ekstrakurikuler. Upaya yang dilakukan MIN Kota Jambi dalam membentuk
karakter siswa peduli lingkungan ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara
dan dokumentasi.
a. Mengikut Sertakan dan Memfasilitasi Guru Untuk Ikut Workshop,
Diklat, dan Seminar
Dalam membentuk karakter siswa peduli lingkungan MIN Kota
Jambi salah satu upaya nya adalah mengikut sertakan dan memfasilitasi
guru untuk ikut workshop, diklat, dan seminar merupakan upaya yang
dilakukan sekolah supaya guru bisa berkembang dan lebih berkualitas.
Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala madrasah MIN Kota Jambi,
sebagai berikut:
“karna sekolah ini sekolah adiwiyata maka kami kemaren
bersama guru-guru lain juga sudah rapat tentang pembinaan,
workshop atau pun diklat yang kaitan nya dengan sekolah
adiwiyata itu seperti apa dan bagaimana, apa saja yang kita
lakukan, apa saja yang kita persiapkan. Saya kira pembinaan
sudah kita lakukan kepada guru-guru tentang sekolah adiwiyata
ini dan bagaimana cara dalam membentuk karakter siswa
peduli lingkungan ini. Guru-guru ini mengikuti pembinaan,
workshop dan seminar-seminar tentunya kita fasilitasi supaya
guru bisa berkembang untuk mengikuti semua kegiatan
itu.”(wawancara 16 Januari 2020)

Jadi, upaya yang dilakukan MIN Kota Jambi dalam membentuk
karakter siswa peduli lingkungan adalah dengan mengikut sertakan dan
memfasilitasi guru untuk ikut workshop, diklat, dan seminar supaya guru
itu bisa berkembang dan meningkatkan kualitasnya, sehingga apa yang
didapatkan guru itu bisa diterapkan di sekolah.
b. Kegiatan Belajar Mengajar
pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran.
Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma dan nilai perlu
dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan.
Dengan demikian pembelajaran nilai karakter tidak hanya pada ranah
kongnitif, namun menyentuh pada internalisasi dan pengalaman nyata”.(
Kemendikbud, 2011, hal. 23)
Dalam membentuk karakter siswa peduli lingkungan upaya MIN
Kota Jambi adalah melalui kegiatan belajar mengajar. Di dalam kegiatan
belajar mengajar ini guru menselahkan juga pendidikan karakter di selasela materi pelajaran yang diajarkan, yaitu dalam pelajaran PLH
(pendidikan lingkungan hidup) dengan begitu akan lebih mudah siswa
memahami mengenai pendidikan karakter tentang lingkungan. Berikut ini
adalah hasil wawancara dengan Ibu Husniati sebagai guru wali kelas III B
:
“penerapan pendidikan karakter ini proses belajar mengajar
kita memberi contoh kepada siswa bagaimana akhlak yang
baik, tingkah laku yang baik, agar anak-anak itu bisa
mengetahui, meniru bagaimana ahlak karakter yang baik dalam
proses belajar mengajar yaitu dalam mata pelajaran PLH
(pendidikan lingkungan hidup)”. (wawancara 16 Januari 2020)
Jadi, upaya yang dilakukan MIN Kota Jambi dalam membentuk
karakter siswa peduli lingkungan adalah dengan menselahkan di antara
materi pelajaran PLH siswa dapat lebih memahami mengenai pendidikan
karakter peduli lingkungan sehingga anak dapat meniru bagaimana akhlak
karakter yang baik.

c. Kegiatan Harian
Pendidikan karakter di sekolah mengarah pada pembentukan kultur
sekolah (proses pembudayaan), yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku,
tradisi,

dan

simbol-simbol

yang

dipratekkan.

Adapun

metode

pengembangan nilai pendidikan karakter ini yaitu dalam kegiatan
keseharian di sekolah ( M. Mahbubi, 2012, hal. 45).
Dalam membentuk karakter peduli lingkungan upaya MIN Kota
Jambi adalah kegiatan harian ini merupakan kegiatan piket harian siswa
yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan MIN Kota Jambi dalam
membentuk karakter anak peduli lingkungan. Kegiatan piket ini
dilaksanakan dari kelas 4 sampai kelas 6, kelas 1 sampai kelas 3 tidak
dilakukan karena anak kelas satu belum bisa menyapu. Berikut ini adalah
hasil wawancara dengan Ibu Husniati sebagai guru wali kelas III B
mengenai kegiatan harian siswa :
“kegiatan harian anak kelas III B disini yaitu setiap hari
sebelum masuk kelas dan sebelum pulang sekolah, siswa di
biasakan untuk memungut sampah yang ada di sekitar halaman
maupun di dalam kelas. Dan di kelas dibentuk penanggung
jawab kebersihan supaya anak memiliki tanggung jawab untuk
membersihkan kelas. Akan tetapi Kegiatan piket ini
dilaksanakan dari kelas 4 sampai kelas 6, kelas 1 sampai kelas
3 tidak dilakukan karena anak kelas satu belum bisa menyapu.
(wawancara 16 Januari 2020)
Jadi, upaya yang dilakukan MIN Kota Jambi dalam membentuk
karakter peduli lingkungan adalah kegiatan harian yaitu berupa kebiasaan
sebelum masuk kelas dan sebelum pulang untukmemungut sampah yang
ada di sekitar halaman maupun di dalam kelas. Dan di kelas dibentuk
penanggung

jawab kebersihan supaya anak memiliki tanggung jawab

untuk membersihkan kelas serta piket harian siswa yang mana kelas satu
sampai kelas tiga dibantu oleh pelayan sekolah.
d. Keteladanan Kepala Sekolah dan Dewan Guru
Keteladanan yaitu sikap kepala sekolah dan guru

tenaga

kependidikan dalam memberikan contoh melalui tindakan-tindakan yang

baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik lain.
Misalnya nilai disiplin ( kehadiran guru yang lebih awal dibanding peserta
didik), kebersihan,

kerapihan, kasih sayang, cinta damai, kesopanan,

perhatian, jujur, dan kerja keras dan percaya diri. “Guru bagaikan jiwa
bagi pendidikan karakter, sebab guru (mayoritas) menentukan karakter
siswa. Indikasi adanya keteladanan dalam pendidikan karakter ialah model
peran pendidik bisa diteladani oleh siswa. Apa yang siswa pahami tentang
nilai-nilai itu memang bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka,
namun ada di dekat mereka yang mereka temui dalam perilaku pendidik”.(
Doni Koesoema, 2007, hal. 212)
Dalam membentuk karakter siswa peduli lingkungan upaya MIN
Kota Jambi adalah dengan keteladanan kepala sekolah dan guru ini
merupakan upaya pembentukan karakter anak peduli lingkungan yang
dimulai dari kepala sekolah dan dewan guru.Sebagaimana hasil
dokumentasi dibawah ini.

Gambar 4.2 Guru Yang Lagi Membersihkan Sampah
Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan guru kelas III
Ibu Husniati S.Pd, berkaitan dengan faktor pendukung upaya guru MIN
Kota Jambi dalam membentuk karakter siswa peduli lingkungan beliau
mengatakan:
“Sebagai pendidik yang professional, guru harus bisa memberi
contoh yang baik kepada peserta didik seperti memberi contoh
membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan sebelum
dan sesudah makan dan lain-lain.” (wawancara 16 Januari
2020)

Jadi, berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara di atas upaya
yang dilakukan MIN Kota Jambi adalah keteladan kepala sekolah dan
dewan guru dimana kepala sekolah dan dewan guru memulai dari diri
mereka mengajarkan kebiasaan hidup bersih dan sehat seperti, membuang
sampah pada tempatnya dan mencuci tangan.
e. Kegiatan Spontan
Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dilakukan peserta didik secara
spontan pada saat itu juga, misalnya, mengumpulkan sumbangan ketika
ada teman yang terkena musibah atau sumbangan untuk masyarakat ketika
terjadi, Kegiatan spontan lainnya apabila guru mengetahui

adanya

perilaku dan sikap yang kurang baik maka pada saat itu juga guru harus
melakukan koreksi sehingga peserta didik tidak akan melakukan tindakan
yang tidak baik itu. Contoh kegiatan itu: membuang sampah tidak pada
tempatnya (M. Mahbubi, 2012, hal. 46).
Dalam membentuk karakter peduli lingkungan terdapat sebuah
kegiatan spontan yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun dewan
guru.Kegiatan spontan tersebut dapat berupa ajakan/memotivasi untuk
selalu menjaga kebersihan lingkungan dan dapat pula bersifat peringatan
atau teguran ketika terdapat perilaku siswa yang belum mencerminkan
kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai mana hasil wawancara dengan
guru kelas III di bawah ini:
“iya kalau kita lihat hari demi hari ya mudah-mudahan terus
diingatkan, terus dinasehatkan kepada anak-anak ini untuk
menjaga tingkah laku ahlak mudah-mudahan sudah lebih baik
makin baik lagi.seperti hal-hal seperti itu tentunya seorang guru
menasehati kepada murid lokal kotor dan halamannya banyak
sampah bertebaran tentunya seorang guru menyuruh anak
tersebut untuk mengambil sampah dan membuang ke
tempatnya.” (wawancara 16 Januari 2020)
Jadi, upaya yang juga dilakukan MIN Kota Jambi dalam membentuk
karakter siswa pedululi lingkungan adalah kegiatan spontan yang
dilakukan pihak sekolah baik itu berupa ajakkan/motivasi dan dapat pula
sebagai peringatan/teguran.

f. Penciptaan Kondisi Yang Disengaja
Pengkondisian

yaitu

penciptaan

kondisi

yang

mendukung

keterlaksanaan pendidikan karakter, misalnya kebersihan badan dan
pakaian, toilet yang bersih, tempat sampah, halaman yang hijau dengan
pepohonan, poster kata-kata bijak di

sekolah dan di dalam kelas.

Pengkondisian ini harus diciptakan lingkungan sekolah yang nyaman,
aman dan tertib.(Abdul Majid, 2013, hal. 212).
Dalam membentuk karakter peduli lingkungan MIN Kota Jambi
berupaya menciptakan kondisi yang di sengaja yang terdiri dari
penyediaan tempat sampah di setiap sudut lingkungan sekolah, tersedianya
tempat cuci tangan yang berada di tiap kelas, penyediaan toilet yang
berbanding proporsional dengan jumlah siswa dan tersedianya air bersih
dengan cukup, serta slogan-slogan yang berisikan ajakan cinta lingkungan
dan diletakkan disekitar lingkungan sekolah. Sebagai dapat dilihat hasil
dokumentasi berikut.

Gambar 4.3
Penyediaan Tempat Sampah Di Setiap Sudut Sekolah

Gambar 4.4 Terlihat siswa membuang sampah pada tempatnya

Gambar 4.5 Penyediaan tempat cuci tangan

Gambar 4.6 Telihat siswa sedang mencuci tangan

Gambar 4.7 toilet sekolah yang terlihat bersih dan nyaman

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan siswa kelas III mengenai
penciptaan kondisi yang di sengaja :
“ untuk menciptakan kebersihan sekolah bersih, semua guruguru, siswa-siswi dan seluruh warga sekolah harus berperan
dalam membersihkan dan menjaga kelestarian lingkungan”
(wawancara 16 Januari 2020)
Jadi, upaya yang dilakukan MIN Kota Jambi dalam membentuk
karakter siswa peduli lingkungan adalah menciptakan kondisi yang
disengaja sebagaimana yang tergambar di atas, yaitu tersedia tong sampah
di setiap sudut kelas, tempat untuk mencuci tangan, dan toilet yang bersih
dan nyaman untuk dipakai.
g. Kegiatan Ekstrakurikuler
Terlaksananya ekstrakurikuler yang mendukung pendidikan karakter
memerlukan perangkat pedoman pelaksanaan, pengembangan kapasitas
sumber daya manusia, dan revitalisasi kegiatan yang sudah dilakukan
sekolah, misalnya kegiatan pramuka, kompangan, dramband dan
sebagainya. Aktivitas ekstrakulikuler yang selama ini diselenggarakan
sekolah merupakan salah satu media strategis untuk pembinaan karakter
dan peningkatan mutu akademik siswa.( Doni Koesoema,2003, hal.212)
Dalam membentuk karakter siswa peduli lingkungan upaya MIN
Kota Jambi adalah dengan kegiatan ekstrakurikuler.Melalui berbagai

kegiatan ekstrakurikuler MIN Kota Jambi memfasilitasi setiap kegiatan
ekstrakurikuler. Sebagaimana hasil wawancara kepala madrasah MIN
Kota Jambi berikut:
“Disini kami mengadakan kegiatan ekstrakulikuler dengan
berbagai macam kegiatan diantaranya dramband, pramuka,
tahfidz, Nari, hadroh, karate, olimpiade dan lainnya.menganai
tempat-tempat belajar dan mengenai alat-alat yang digunakan,
sudah kita siapkan dan kita belikan dram band kita belikan alat
tari termasuk bajunya kita siapkan pramuka juga dan semua
sudah kita siapkan untuk kepentingan-kepentingan itu”
Jadi, upaya yang dilakukan MIN Kota dalam membentuk karakter
siswa salah satunya yaitu dengan kegiatan ekstrakulikuler yang bertujuan
untuk membentuk karakter anak dan meningkatkan mutu akademik anak,
dengan memfasilitasi setiap kegiatan ekstrakurikuler yang ada.
2. Faktor Pendukung Dalam Membentuk Karakter Siswa Peduli
Lingkungan Di MIN Kota Jambi
Adapun faktor pendukung dalam membentuk karakter siswa peduli
lingkungan di MIN Kota Jambi adalah sarana dan prasarana, adanya
dukungan dari lingkungan sekitar madrasah, tenaga yang memadai, pendanaan
yang memadai, dan adanya kerjasama antara kepala madrasah, guru, dan
siswa.
a. Sarana dan Prasarana
Pendidikan yang bermutu dapat dihasilkan melalui transformasi
sebuah sistem pendidikan yang didukung dengan komponen input yang
bermutu. Salah satu komponen input tersebut adalah sarana prasarana.
Sarana prasarana merupakan komponen penting dalam pelaksanaan
pendidikan, sehingga perlu dilakukan pengelolaan sedemikian rupa
sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan
efisien. (Hermino, 2014, hal. 54)
Dalam membentuk karakter siswa peduli lingkungan MIN Kota
Jambi, keberadaan sarana dan prasarana sangat dibututhkan, tanpa adanya
sarana pendukung maka pembentukan karakter siswa tidak akan berjalan

dengan optimal. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala madrasah
berikut ini.
“Saya kira faktor pendukung anak-anak dalam pembentukan
karakter siswa peduli lingkungan ini yang terpenting adalah
pemahaman tentang kebersihan itu perlu. Selain itu juga sudah
disediakan Beberapa sarana pendukung antara lain penyediaan
tempat sampah diberbagai tempat, penyediaan toilet dan air bersih,
penyediaan peralatan kebersihan dan perawatan lingkungan, adanya
taman-taman sekolah, serta slogan-slogan atau poster peduli
lingkungan di berbagai sudut sekolah.” (wawancara 16 Januari 2020)
b. Hubungan baik sekolah dengan masyarakat
Hakikat hubungan baik sekolah dengan masyarakat adalah untuk
meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari
masyarakat terutama dukungan moral, dan finansial.Hubungan baik
sekolah dengan masyarakat ini menjadi sangat penting dan esensial dalam
pembentukan karakter

siswa peduli

lingkungan,

terutama dalam

menanamkan sistem nilai kepada peserta didik sehingga tidak terjadi
pertentangan nilai antara yang ditanamkan di sekolah dengan yang
dijunjung tinggi oleh masyarakat. (Mulyasa, 2014, hal. 73)
Dalam membentuk karakter siswa peduli lingkungan MIN Kota
Jambi mendapat dukungan, adapun dukungan tersebut tersebut adalah
dukungan dari lingkungan sekitar madrasah MIN Kota Jambi ini
sendiri.Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala madrasah berikut ini.
“dari segi komunikasi sekolah dengan bapak RT juga baik
dengan komite juga baik, itu lah mereka semua mendukung
kita, makanya ya Alhamdulillah selama saya disini sampai
sekarang ya Alhamdulillah kejadian di min ini tidak ada yang
bermasalah dengan lingkungan, karena memang iya kita
dengan lingkungan cukup baik lah” (wawancara 16 Januari
2020)
Jadi, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madarasah faktor
pendukung MIN Kota Jambi dalam membentuk karakter peduli
lingkungan adalah adanya dukungan dan hubungan baik sekolah dengan
lingkungan sekitar madrasah.

c. Tenaga yang memadai
Pengelolaan ketenagaan, mulai dari analisis kebutuhan, pencanaan,
rekrutmen, pengembangan hadiah dan sanksi, hubungan kerja, sampai
evaluasi kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilakukan
oleh sekolah, kecuali yang menyangkut penggajian atau upah, dan
rekrutmen guru pegawai negeri. Dalam pelaksanaannya pengembangan
ketenagaan ini dapat dilakukan melalui kerja sama berbagai pihak dan
antar lembaga secara berkesinambungan. (Mulyasa, 2014, hal. 72)
Dalam membentuk karakter siswa peduli lingkungan MIN Kota
Jambi mendapat dukungan, adapun dukungan tersebut tersebut adalah
dukungan dari lingkungan sekitar madrasah MIN Kota Jambi ini
sendiri.Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala madrasah berikut ini.
“saya kira kalo faktor pendukung karena min ini negeri dari
segi pendanaan kita sudah cukup, kemudian dari segi tenaga
kita juga cukup, kita punya korites sendiri, kita punya pelatih
tari sendiri, pramuka sendiri, bahkan kita punya pelatih drum
band meskipun hanya satu orang dua itu dibantu oleh orang
lain. Semua sarana dan tenaga di Min ini ada semuanya ini
faktor pendukung dan tak kala pentingnya adalah keikut
sertaan guru dalam menyukseskan di min kota jambi ini. Itu
semua merupakan faktor pendukung di Min kota Jambi”
(wawancara 16 Januari 2020)
Jadi, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah di atas
maka peneliti menarik kesimpulan bahwa yang menjadi faktor pendukung
MIN Kota Jambi dalam membentuk karakter siswa peduli lingkungan
adalah tenaga yang memadai sebagaimana yang sudah tertera diatas hasil
wawancara dengan kepala madrasah.
d. Pendanaan yang memadai
Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian atau penggunaan
uang sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah.Hal ini juga didasari oleh
kenyataan bahwa sekolah lah yang paling memahami kebutuhannya,
sehingga desentralisasi pengalokasian dan penggunaan uang dilimpahkan
ke sekolah.Sekolah diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan

yang mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak sematamata pada pemerintah. (Mulyasa, 2014, hal. 73)
Dalam membentuk karakter siswa peduli lingkungan MIN Kota
Jambi mendapat dukungan, adapun dukungan tersebut tersebut adalah
berupa materi atau pinansial.Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala
madrasah berikut ini.
“saya kira kalo faktor pendukung karena min ini negeri dari
segi pendanaan kita sudah cukup, kemudian dari segi tenaga
kita juga cukup, kita punya korites sendiri, kita punya pelatih
tari sendiri, pramuka sendiri, bahkan kita punya pelatih drum
band meskipun hanya satu orang dua itu dibantu oleh orang
lain” (wawancara 16 Januari 2020)
Jadi, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah di atas
maka peneliti menarik kesimpulan bahwa yang menjadi faktor pendukung
MIN Kota Jambi dalam membentuk karakter peduli lingkungan adalah
tercukupinya pinansial sekolah atau pendanaan yang memadai.
e. Kerjasama antara kepala madrasah, guru, dan siswa
Disamping guru dan tenaga kependidikan lainnya, kepala sekolah
dan warga sekolah lainnya memiliki peranan yang sangat penting dalam
menyukseskan implementasi pendidikan karakter di sekolah, terutama
dalam mengkoordinasi, menggerakkan, mengharmoniskan semua sumber
daya pendidikan yang tersedia.(Gunawan, 2017, hal. 178)
Keberhasilan pendidikan karakter di sekolah sangat ditentukan oleh
keberhasilan

kepala

sekolah

dalam

melibatkan

seluruh

warga

sekolah.Dalam hal ini seluruh warga sekolah harus terlibat dalam
pembelajaran, diskusi dan rasa memiliki dalam upaya pendidikan karakter
peduli lingkungan.( Mulyasa, 2014, hal. 37)
Dalam membentuk karakter siswa peduli lingkungan MIN Kota
Jambi mendapat dukungan dari berbagai elemen seperti kepala madrasah,
guru, dan siswa yang saling bekerjasama dalam membentuk karakter siswa
peduli lingkungan.Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala madrasah
berikut ini.

“saya kira kalo untuk pembentukan karakter ini ya tidak bisa
diusahakan oleh kepala sekolah sendiri tetapi harus diusahakan
secara bersama-sama antara kepala sekolah sebagai top
manager nya kemudian guru sebagai pelaksananya dan anak
sebagai obyeknya sekaligus pelaksananya. Saya kira antara
guru kemudian kepala sekolah dan anak itu harus berjalan
seimbang sehingga karakter yang diharapkan itu bisa
terbentuk” (wawancara 16 Januari 2020)
Jadi, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah yang
menjadi faktor pendukung dalam pembentukan karakter siswa peduli
lingkungan adalah kerjasama yang baik antara kepala madrasah, guru, dan
siswa.
3.

Faktor Penghambat Dalam Membentuk Karakter Siswa Peduli
Lingkungan Di MIN Kota Jambi
Adapun faktor penghambatan dalam membentuk karakter anak
peduli lingkungan di MIN Kota Jambi adalah lingkungan madrasah dan
karakter siswa.
a. Lingkungan Madrasah
Lingkungan adalah suatu yang melingkupi suatu tubuh yang hidup,
seperti tumbuh-tumbuhan, keadaan tanah, udara, dan pergaulan manusia
hidup selalu berhubungan dengan manusia lainnya atau juga dengan alam
sekitar.Itulah sebabnya manusia harus bergaul dan dalam pergaulan itu
saling mempengaruhi pikiran, sifat, dan tingkah laku. (Gunawan, 2017,
hal. 22)
Dalam membentuk karakter siswa peduli lingkungan MIN Kota
Jambi mendapadat kendala dan hambatan, adapun kendala tersebut adalah
masih

kurangnya

tempat

atau

lokasi

MIN

Kota

Jambi

ini

sendiri.Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala madrasah berikut ini.
“tetapi masalahnya kita sendiri tidak mempunyai tempat,
pernah saya berpikir bahwa kantin itu akan kita buat didepan
parkir itu tetapi kita pun berpikir dibikin didepan itu kalo tidak
kita bikin sekalian bagus tentu akan memperburuk sekolah
kemudian kalo kita buatdidepan itu nanti parkir dimana itu kan
karna parkir nya dimana kemudian kedepannya berpikiran
bahwa parkiran yang didepan itu dibawahnya tempat parkir dan

atasnya tempat ruangan belajar, jadi kalo kita bangun itu kanti
kita taroh didalam tidak bisa bergerak lagi sedangkan murid
kita sudah 859 itu masuk semua penuh dag biso lagi kito
begerak,
inilah
perubahan-perubahan
yang
ada
kaitannya.”(wawancara 16 Januari 2020)
Jadi, kendala yang dihadapi MIN Kota Jambi dalam membentuk
karakter peduli lingkungan masih terhambat dan terhalang oleh masih
kurangnya lokasi atau lingkungan madrasah.
b. Karakter Siswa
Dalam membentuk karakter siswa peduli lingkungan MIN Kota
Jambi

masih

terkendala

dengan

karakter

siswa

yang

berbeda-

beda.Sebagaimana hasil wawancara dengan Wali kelas III Husniati
sselaku wali kkelas III sebagai berikut.
“kesulitan dalam penerapan pendidikan karakter ini terhadap
anak-anak tentunya dari anak-anak tersebut mungkin ya ada
yang kurang perhatian dari orang tuanya dan pendidikan
dirumahnya tentunya kita disekolah ini ya juga termasuk
mendapatkan anak-anak yang mungkin nakal bawaan dari
rumah sehingga kebawa ke sekolah sehingga sulit juga kita
untuk menyesuaikan.” (wawancara 16 Januari 2020)
Jadi, kendala yang dihadapi MIN Kota Jambi dalam membentuk
karakter siswa peduli lingkungan adalah karakter siswa itu sendiri yang
mana karakter siswa dan latar belakang yang berbeda-beda setiap siswa itu
lah yang membuat hambatan atau kendala yang dihadapi MIN Kota Jambi
dalam membentuk karakter siswa peduli lingkungan.
4. Hasil yang dicapai siswa setelah dilaksanakan pendidikan karakter
siswa peduli lingkungan
Perilaku peduli lingkungan yang tampak pada siswa MIN Kota
Jambi

merupakan cerminan pemahaman dan kemampuan untuk

menerapkannya

dalam

keseharian

mereka

ketika

berada

di

sekolah.Perilaku peduli siswa yang dapat peneliti ketahui dari hasil
wawancara, dokumentasi, dan observasi.Sebagaimana hasil wawancara
dengan Wali kelas III Husniati selaku wali kkelas III sebagai berikut :

“ kami berharap setelah dilaksanakan pembentukan karakter siswa
peduli lingkungan maka siswa akan lebih memili rasa kepedulian
terhadap lingkungan sekolah dan disiplin untuk menjaga kebersihan
lingkungan dan menjaga kelestarian halaman di sekolah yaitu
dengan cara membuang sampah pada tempatnya, menjaga
kebersihan wc dan lain sebagainya. Dengan adanya kegiatankegiatan pembiasaan seperti ini maka mampu menyadarkan siswa
untuk menjaga kebersihan lingkungan. Akhirnya, diharapkan akan
lahir siswa-siswa yang cerdas, bermutu, berwawasan lingkungan
serta mampu menerapkan sikap cinta dan peduli lingkungan baik di
sekolah maupun di masyarakat. (wawancara 16 Januari 2020)
Perilaku membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu
perilaku yang nampak dan telah membudaya di lingkungan MIN Kota
Jambi.
a. Buang Air besar dan kecil di toilet merupakan sebagian perilaku para
siswa MIN Kota Jambi dalam menjaga kebersihan lingkungan kelas
dan sekolahnya.
b. Mencuci tangan merupakan salah satu prilaku yang Nampak dan
telah membudaya di lingkungan MIN Kota Jambi.
c. Kegiatan piket harian juga menjadi sebuah kegiatan rutin siswa dan
telah menjadi perilaku keseharian siswa untuk membersihkan
lingkungan sekolah.
d. Menggunakan air secukupnya dengan mematikan keran air setelah
digunakan merupakan perilaku hemat air siswa MIN Kota Jambi.
e. Melakukan kerja bakti seminggu sekali yang dilakukan oleh seluruh
warga sekolah.
f. Melakukan rutinitas sebelum masuk kelas dan sebelum pulang
sekolah untuk mengambil sampah di sekitar kelas.
g. Menyiram tanaman dan bunga yang ada dihalaman sekolah.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian “Upaya Guru Dalam Membentuk Karakter
Siswa Peduli Lingkungan Pada Siswa Kelas III Madrasah Ibtidaiayah Negeri
Kota Jambi” dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Upaya yang dilakukan pihak madrasah MIN Kota Jambi dalam pembentukan
karakter peduli lingkungan di MIN Kota Jambi adalah, mengikut sertakan dan
memfasilitasi guru untuk ikut workshop, diklat, dan seminar, kegiatan belajar
mengajar, kegiatan rutin harian, keteladanan kepala sekolah dan dewan guru,
kegiatan spontan, menciptakan kondisi yang disengaja, dan kegiatan
ekstrakurikuler.
2. Faktor pendukung dalam pembentukan karakter siswa peduli lingkungan
adalah adanya sarana dan prasarana, dukungan dari lingkungan sekitar
madrasah, tenaga pengajar yang memadai, pendanaan yang memadai, dan
kerjasama antara kepala madrasah, guru, dan siswa.
3. Faktor penghambat yang dihadapi MIN Kota Jambi dalam membentuk
karakter siswa peduli lingkungan adalah lingkungan madrasah dan karakter
siswa.
B. Saran
Untuk penanaman nilai-nilai karakter peduli lingkungan pada siswa MIN
Kota Jambi, peneliti memberikan saran sebagai berikut:
1. Bagi Kepala Madrasah
a. Memberikan pengarahan terhadap orang tua/wali murid akan pentingnya
pendidikan karakter peduli lingkungan.
b. Meningkatkan kerjasama dengan keluarga peserta didik agar nantinya
tertanam karakter pada diri siswa.
c. Perlunya meningkatkan sarana untuk mendukung penanaman nilai-nilai
pendidikan karakter peduli lingkungan.
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2. Bagi Guru
a. Selalu memberikan motivasi, nasehat dan dukungan kepada siswa.
b. Senantiasa menjadi tauladan yang baik bagi siswa dan menjaga sikap serta
tutur kata, baik ketika berada di madrasah maupun di lingkungan
masyarakat.
c. Menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan wali murid agar
nantinya dapat terjalin kerjasama yang baik dalam menanamkan nilai-nilai
pendidikan karakter pada siswa.
3. Bagi Siswa
a. Siswa hendaknya memiliki kesadaran diri untuk mengikuti dan berperan
aktif dalam kegiatan yang diadakan di madrash.
b. Mengembangkan akhlakul karimah baik di madrasah, rumah, dan
masyarakat.
C.

Penutup
Puji syukur kehadiran Allah SWT.Yang telah memberikan nikmat kepada

peneliti,

sehingga

peneliti

dapat

menyelesaikan

penelitian

ini

dengan

lancar.Namun dalam penelitian skripsi ini peneliti menyadari masih banyak
kekurangan didalamnya.Maka dari itu peneliti memerlukan kritik dan saran yang
bisa membangun sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih sempurna.
Peneliti mohon maaf apabila dalam penelitian skripsi ini ada pihak yang
kurang berkenan, terutama pihak yang terkait langsung dalam penelitianskripsi
ini.Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang ikut
berpartisipasi demi terselesainya skripsi ini.
Akhir kata, hanya semoga segala sesuatu yang kita lakukan senantiasa
mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya.Semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi
peneliti maupun pembaca.
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)
Judul Penelitian : Upaya Guru Dalam Membentuk Karakter Siswa Peduli
Lingkungan Pada Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi
1. Observasi
Observasi dilakukan untuk memperoleh sebuah data sebagai berikut :
a. Mengamati situasi dan kondisi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi
b. Mengamati guru dalam membentuk karakter siswa peduli lingkungan pada
kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi
c. Mengamati faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi guru kelas
III dalam membentuk karakter siswa peduli lingkungan di Madrasah
Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi
d. Mengamati hasil yang dicapai siswa setelah dilaksanakan upaya
pembentukan karakter siswa peduli lingkungan di Madrasah Ibtidaiyah
Negeri Kota Jambi
2. Wawancara
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan
upaya guru dalam membentuk karakter siswa peduli lingkungan pada
kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi.
a. Kepala Sekolah
1) Bisakah bapak menceritakan secara singkat berdirinya Madrasah
Ibtidaiyah Negeri kota jambi.
2) Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang ada di Madrasah
Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi.
3) Bagaimana menurut bapak tentang upaya dalam pembentukan karakter
siswa peduli lingkungan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi.
b. Guru
1) Sudah berapa lama ibu mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota
Jambi.
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2) Bagaimana upaya ibu dalam pembentukan karakter siswa peduli
lingkungan pada kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi.
3) Apa faktor pendukung yang ibu hadapi dalam pembentukan karakter
siswa peduli lingkungan pada kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Negeri
Kota Jambi.
4) Apa faktor penghambat yang ibu hadapi dalam pembentukan karakter
siswa peduli lingkungan pada kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Negeri
Kota Jambi.
c. Siswa
1) Apa yang dilakukan siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan?
2) Kendala apa saja yang dihadapi siswa dalam upaya menjaga
kebersihan lingkungan?
3) Bagaimana cara siswa untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih
dan indah?
3. Dokumentasi
Pengambilan data menggunakan dokumentasi agar dapat memperoleh
sesuatu yang berhubungan dengan :
a) Historis dan geografis Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi.
b) Struktur organisasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi.
c) Struktur organisasi kelas Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi.
d) Keadaan guru dan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi.
e) Keadaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi.
f) Visi dan misi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi.
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Pedoman Wawancara
Respon Kepala Sekolah

Identitas diri
Nama Sekolah

: Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi.

Alamat Sekolah

: Komplek perguruan jl. Adityawarman Thehok

Nama Kepala Sekolah

: Suyanto, S.Pd.I

Hari/ Tanggal Wawancara

: Kamis, 16 Januari 2020

No
1.

Pertanyaan

Jawaban

Sudah berapa lama bapak menjabat Saya sebelumnya menjadi guru kelas biasa,
sebagai kepala sekolah di Madrasah kemudian pada tahun 2018 saya diangkat
Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi?

2.

menjadi kepala sekolah disini.

Apa saja yang menjadi visi dan Adapun visi nya yaitu : akhlak mulia,
misi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri serdas, berprestasi. Dan misi nya yaitu :
Kota Jambi?

1) Mewujudkan peserta didik yang
berakhlak mulia
2) Membentk
cerdas,

peserta

berprestasi,

didik
di

yang
bidang

IMTAQ Dan IPTEK.
3) Mewujudkan peserta didik yang
memiliki

kecakapan

emosional

spritual, sosial, dan intelektual.
4) Menciptakan hubungan kerja sama
orang

tua,

peserta

didik

dan

masyarakat.
3.

Bagaimana upaya kepala sekolah Karna sekolah ini sekolah adiwiyata maka
MIN Kota Jambi dalam membentuk kami bersama guru-guru lain juga sudah
karakter siswa peduli lingkungan?

rapat tentang pembinaan, workshop atau
pun diklat yang kaitan nya dengan sekolah
adiwiyata itu seperti apa dan bagaimana,
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apa saja yang kita lakukan, apa saja yan
kita persiapkan. Saya kira pembinaan
sudah kita lakukan kepada guru-guru
tentang

sekolah

adiwiyata

ini

dan

bagaimana cara dalam membentuk karakter
siswa peduli lingkungan ini. Guru-guru ini
mengikuti

pembinaan,

workshop

dan

seminar-seminar tentunya kita fasiltasi
supaya

guru

bisa

berkembang

untuk

mengikuti semua kegiatan itu.
4.

Bagaimana keadaan sarana dan Sarana dan prasarana di sekolah ini sudah
prasarana yang ada di Madrasah lengkap, diantaranya yaitu penyediaan
Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi?

tempat sampah organic dan anorganik,
penyediaan toilet dan air besih, penyediaan
alat kebersihan dan perawatan lingkungan.
Pokoknya semua yang berhubungan
dengan sarana prasarana sekolah insyaallah
kami sediakan sesuai dengan fungsi nya
masing-masing.
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Pedoman Wawancara
Respon Guru Kelas

Identitas diri

No
1.

Nama Sekolah

: Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi.

Alamat Sekolah

: Komplek perguruan jl. Adityawarman Thehok

Nama Wali Kelas III B

: Husniati, S.Pd

Hari/ Tanggal Wawancara

: Kamis, 16 Januari 2020

Pertanyaan

Sudah berapa lama ibu mengajar di Saya mengajar disini kurang lebih
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi?

2.

Jawaban

20 tahun dari tahun 1999

Bagaimana karakter setiap anak didik ibu Tentunya setiap anak memiliki
di kelas III B bu?

karakter yang berbeda-beda. Ada
yang pemalas, rajin, pendiam dan
lain sebagainya.

3.

Bagaimana menurut ibu tentang karakter Sebenarnya
siswa peduli lingkungan?

sikap

peduli

lingkungan itu sangat penting
untuk

kita

semua,

khususnya

untuk para peserta didik, karna
peduli

lingkungan

ini

harus

ditumbuhkan ke diri peserta didik
agar mereka mempunyai rasa
peduli

terhadap

lingkungan

dengan tujuan supaya lingkungan
agar tetap bersih dan nyaman.
4.

Bagaimana upaya ibu dalam membentuk

Penerapan

karakter siswa peduli lingkungan?

lingkungan pada setiap anak itu
dilakukan

sikap

setiap

hari

peduli

seperti

sebelum masuk kelas dan sebelum
pulang sekolah anak wajib untuk
memungut sampah yang ada di
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sekitar, dan bukan hanya itu saya
juga menerapkan dalam proses
pembelajaran,

ada

juga

yang

namanya kegiatan spontan, harian
dan

penciptaan

kondisi

lingkungan yang disengaja.
5.

Apa

Faktor

membentuk

pendukung

karakter

siswa

lingkungan ini bu?

dalam Banyak faktor yang mendukung
peduli dalam

pembentukan

karakter

siswa peduli lingkungan yaitu
yang adanya sarana dan prasarana
yang lengkap, baik itu tempat
sampah

di

berbagai

tempat,

penyediaan toilet dan air bersih,
penyediaan peralatan kebersihan
dan slogan ataupun poster tentang
pentngnya menjaga kebersihan
lingkungan.
6.

Apa

faktor

membentuk

penghambat
karakter

lingkungan ini bu?

siswa

dalam Faktor

penghambat

peduli pembentukan

karakter

dalam
siswa

peduli lingkungan itu sebenarnya
ada pada siswa itu sendiri, karna
ada yang kurang perhatian dari
orang tuanya

dan pendidikan

dirumah tentunya kita di sekolah
ini juga termasuk mendapatkan
anak-anak yang mungkin nakal
bawaan

dari

rumah

sehingga

kebawa ke sekolah sehingga sulit
juga kita untuk menyesuaikan.
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Pedoman Wawancara
Respon Siswa

Identitas Diri

No

Nama Sekolah

: Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi.

Alamat Sekolah

: Komplek perguruan jl. Adityawarman Thehok

Nama Kepala Sekolah

: Unaisya Tribaharsya

Hari/ Tanggal Wawancara

: Kamis, 16 Januari 2020

Pertanyaan
1.

Jawaban

Apakah adek masuk MIN Kota Iya kak, saya sekolah disini dari kelas 1
Jambi dari kelas 1 ?

2.

Apa yang menjadi tugas adek Sebagai siswa kami harus menjaga
sebagai siswa dalam menjaga dan kebersihan lingkungan sekolah kami
melestarikan lingkungan sekolah?

yaitu dengan membersihkan nya setiap
hari yaitu dengan melakukan piket
kelas setiap hari,

dan membuang

sampah pada tempatnya.
3.

Kegiatan apa saja yang dilakukan Kami

setiap

sekolah untuk menjaga kebersihan melakukan
lingkungan?

untuk

goton

seminggu
royong

membersihkan

sekali
bersama

lingkungan

sekolah.
4.

Apa yang dilakukan guru apabila Kami akan ditegur langsung oleh guru
adek dan siswa lainnya tidak dan akan diberikan nasehat tentang
menjaga
sekolah?

kebersihan

lingkungan kebersihan lingkungan, dan guru akan
menyuruh

kami

membersihkan nya.

untuk

langsung

78

TRANSKIP WAWANCARA
KEPALA SEKOLAH

Identitas diri
Nama Sekolah

: Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi.

Alamat Sekolah

: Komplek perguruan jl. Adityawarman Thehok

Nama Kepala Sekolah

: Suyanto, S.Pd.I

Hari/ Tanggal Wawancara

: Kamis, 16 Januari 2020

Peneliti

: Assalamualaiku pak.

Informan

: Waalaikumsalam nak.

Peneliti

: Apa kabar pak?

Informan

: Alhamdulillah baik nak.

Peneliti

: Maaf pak mengganggu waktunya sebentar.

Informan

: gak papa kok nak, Bapak juga udah selesai kerjaannya.

Peneliti

: Perkenalkan pak, nama saya Widia Lestari, dari Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, jurusan Pendidikan Guru
Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).

Informan

: Ada tujuan apa nak datang kesini?

Peneliti

: Jadi gini pak, kedatangan saya kesini ingin melakukan penelitian
di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi da nada surat risetnya
juga dari kampus, mohon diterima..dan saya ingin mewawancarai
bapak sebagai narasumber untuk penelitian saya, apakah bapak
bersedia untuk diwawancarai?

Informan

: iya boleh nak..

Peneliti

: Baiklah pak, langsung saja kita mulai wawancaranya.
Yang ingin saya tanyakan sebelumnya, Sudah berapa lama bapak
menjabat sebagai kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri
Kota Jambi?

Informan

: Saya sebelumnya menjadi guru kelas biasa, kemudian pada tahun
2018 saya diangkat menjadi kepala sekolah disini.
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Peneliti

: Kalau untuk Visi dan Misi bapak sendiri apa pak untuk
membangun sekolah ini menjadi lebih baik lagi kedepannya?

Informan

: Kalau untuk Visi yaitu akhlak mulia, cerdas, berprestasi. dan Misi
yaitu mewujudkan peserta didik yang Berakhlak mulia, cerdas,
berprestasi di bidang Imtaq dan Iptek.Mewujudkan peserta didik
yang memiliki kecakapan emosional spritual, sosial, dan
intelektual. Menciptakan hubungan kerja sama orang tua, peserta
didik dan masyarakat

Peneliti

: Bagaimana upaya bapak dalam membentuk karakter siswa peduli
lingkungan?

Informan

: Karna sekolah ini sekolah adiwiyata maka kami bersama guruguru lain juga sudah rapat tentang pembinaan, workshop atau pun
diklat yang kaitan nya dengan sekolah adiwiyata itu seperti apa
dan bagaimana, apa saja yang kita lakukan, apa saja yan kita
persiapkan. Saya kira pembinaan sudah kita lakukan kepada guruguru tentang sekolah adiwiyata ini dan bagaimana cara dalam
membentuk karakter siswa peduli lingkungan ini. Guru-guru ini
mengikuti pembinaan, workshop dan seminar-seminar tentunya
kita fasiltasi supaya guru bisa berkembang untuk mengikuti semua
kegiatan itu.

Peneliti

: Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang ada di Madrasah
Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi?

Informan

: Sarana dan prasarana di sekolah ini sudah lengkap, diantaranya
yaitu penyediaan tempat

sampah organic

dan anorganik,

penyediaan toilet dan air besih, penyediaan alat kebersihan dan
perawatan lingkungan. Pokoknya semua yang berhubungan dengan
sarana prasarana sekolah insyaallah kami sediakan sesuai dengan
fungsi nya masing-masing.
Peneliti

: Cukup sekian pak, terimakasih pak atas waktunya.

Informan

: iya sama-sama nak.
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TRANSKIP WAWANCARA
GURU KELAS

Identitas diri
Nama Sekolah

: Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi.

Alamat Sekolah

: Komplek perguruan jl. Adityawarman Thehok

Nama Wali Kelas III B

: Husniati, S.Pd

Hari/ Tanggal Wawancara

: Kamis, 16 Januari 2020

Peneliti

: Assalamualaiku buk

Informan

: Waalaikumsalam nak.

Peneliti

: Apa kabar buk?

Informan

: Alhamdulillah baik nak.

Peneliti

: Maaf buk mengganggu waktunya sebentar.

Informan

: gak papa kok nak,ibuk juga udah selesai kerjaannya.

Peneliti

: Perkenalkan buk, nama saya Widia Lestari, dari Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, jurusan Pendidikan Guru
Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).

Informan

: Ada tujuan apa nak datang kesini?

Peneliti

: Jadi gini buk, kedatangan saya kesini ingin melakukan penelitian
di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi dan ada surat risetnya
juga dari kampus, mohon diterima..dan saya ingin mewawancarai
ibu sebagai narasumber untuk penelitian saya, apakah ibu bersedia
untuk diwawancarai?

Informan

: iya boleh nak..

Peneliti

: Baiklah buk, langsung saja kita mulai wawancaranya.
Yang ingin saya tanyakan sebelumnya, Sudah berapa lama ibu
mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi?

Informan

: Saya mengajar disini kurang lebih 20 tahun dari tahun 1999

Peneliti

: Wah dah lumayan juga ya buk, selanjutnya,Bagaimana karakter
setiap anak didik ibu di kelas III B bu?
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Informan

: Tentunya setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada
yang pemalas, rajin, pendiam dan lain sebagainya.

Peneliti

:Bagaimana

menurut

ibu

tentang

karakter

siswa

peduli

lingkungan?
Informan

: Sebenarnya sikap peduli lingkungan itu sangat penting untuk kita
semua, khususnya untuk para peserta didik, karna peduli
lingkungan ini harus ditumbuhkan ke diri peserta didik agar
mereka mempunyai rasa peduli terhadap lingkungan dengan tujuan
supaya lingkungan agar tetap bersih dan nyaman.

Peneliti

: Bagaimana upaya ibu dalam membentuk karakter siswa peduli
lingkungan?

Informan

: Penerapan sikap peduli lingkungan pada setiap anak itu dilakukan
setiap hari seperti sebelum masuk kelas dan sebelum pulang
sekolah anak wajib untuk memungut sampah yang ada di sekitar,
dan bukan hanya itu saya juga menerapkan dalam proses
pembelajaran, ada juga yang namanya kegiatan spontan, harian
dan penciptaan kondisi lingkungan yang disengaja.

Peneliti

: Apa Faktor pendukung dalam membentuk karakter siswa peduli
lingkungan ini bu?

Informan

: Banyak faktor yang mendukung dalam pembentukan karakter
siswa peduli lingkungan yaitu yang adanya sarana dan prasarana
yang lengkap, baik itu tempat sampah di berbagai tempat,
penyediaan toilet dan air bersih, penyediaan peralatan kebersihan
dan slogan ataupun poster tentang pentngnya menjaga kebersihan
lingkungan.

Peneliti

: Apa faktor penghambat dalam membentuk karakter siswa peduli
lingkungan ini bu?

Informan

: Faktor penghambat dalam pembentukan karakter siswa peduli
lingkungan itu sebenarnya ada pada siswa itu sendiri, karna ada
yang kurang perhatian dari orang tuanya dan pendidikan dirumah
tentunya kita di sekolah ini juga termasuk mendapatkan anak-anak
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yang mungkin nakal bawaan dari rumah sehingga kebawa ke
sekolah sehingga sulit juga kita untuk menyesuaikan.
Peneliti

: Cukup sekian buk, terimakasih buk atas waktunya.

Informan

: iya sama-sama nak.
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TRANSKIP WAWANCARA
SISWA

Identitas Diri
Nama Sekolah

: Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi.

Alamat Sekolah

: Komplek perguruan jl. Adityawarman Thehok

Nama Kepala Sekolah

: Unaisya Tribaharsya

Hari/ Tanggal Wawancara

: Kamis, 16 Januari 2020

Peneliti

: Assalamualaikum adek

Informan

: waalaikumsalam kak, ada yang bisa dibantu kak?

Peneliti

: mau bantu kakak gak? (sambil senyum-senyum)

Informan

: mau kak

Peneliti

: Jadi kakak akan mewawancarai adek untuk menjawab pertanyaan
tentang kebersihan lingkungan, gimana mau gak?

Informan

: siap kak

Peneliti

: sudah siap belum nih? Oke langsung saja ya.
Apakah adek masuk MIN Kota Jambi dari kelas 1 ?

Informan

: Iya kak, saya sekolah disini dari kelas 1

Peneliti

: Apa yang menjadi tugas adek sebagai siswa dalam menjaga dan
melestarikan lingkungan sekolah?

Informan

: Sebagai siswa kami harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah
kami yaitu dengan membersihkan nya setiap hari yaitu dengan
melakukan piket kelas setiap hari, dan membuang sampah pada
tempatnya.

Peneliti

: Kegiatan apa saja yang dilakukan sekolah untuk menjaga
kebersihan lingkungan?

Informan

: Kami setiap seminggu sekali melakukan goton royong bersama
untuk membersihkan lingkungan sekolah.

Peneliti

: Apa yang dilakukan guru apabila adek dan siswa lainnya tidak
menjaga kebersihan lingkungan sekolah?
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Informan

: Kami akan ditegur langsung oleh guru dan akan diberikan nasehat
tentang kebersihan lingkungan,

dan guru akan menyuruh

kamiuntuk langsung membersihkan nya.
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DOKUMENTASI
FOTO
PENELITIAN
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Halaman depan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi

87

Piala Adiwiyata Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi
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Sarana kebersihan (Tong sampah)

Alat penyiram tanaman

WC siswa yang terlihat bersih
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Kran air untuk mencuci tangan

90

Terlihat siswa yang sedang mencuci tangan

Terlihat siswa yang membuang sampah di tong sampah
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Poster tentang karakter di MIN Kota Jambi

Tanaman di ingkungan Madrasah
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Tanaman dan galor air untuk mencuci tangan
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Tanaman di halaman depan MIN Kota Jambi

Peneliti wawancara dengan salah satu siswa kelas III

94

Foto bersama murid kelas III
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Peneliti sedang wawancara dengan wali kelas III B

Peneliti sedang wawancara dengan kepala sekolah
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)

Nama

: Widia Lestari

Jenis kelamin

: Perempuan
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Tempat/Tanggal lahir : Jambi, 19 Juni 1999
Alamat

: Jln. Ness RT 21 RW 06 leban karas Kel. Pijoan

Pekerjaan

: Mahasiswi

Alamat Email

: Widialestari369@gmail.com

No. kontak

: 083157771338

Pengalaman-pengalaman Pendidikan Formal
1. SD/MI, tahun tamat

: SDN 52/XI leban karas

2. SMP/MTS, tahun tamat

: MTS N Jaluko

3. SMA/MA, tahun tamat

: SMA Negeri 1 Muaro Jambi

