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ABSTRAK
Nama
Jurusan/Fakultas
Judul

:Fahma Syariati
:Pendidikan Agama Islam/Fakultas Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan
:Pembentukan Karakter Islami Suku Anak Dalam melalui
pendidikan Agama Islam di SDN 191/VII Pematang
Kabau II Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pembentukan karakter Islami
Suku Anak Dalam melalui Pendidikan Agama Islam di sekolah dasar negeri
191/VII Pematang Kabau II, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode purposive
sampling dalam pengambilan subjek penelitiannya. Adapun teknik pengumpulan
datanya dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari
penelitian ini yaitu pembentukan karakter Islami suku anak dalam yang dilakukan
oleh guru Pendidikan Agama Islam melalui berbagai macam cara yaitu melalui
pengajaran, melalui, keteladanan, melalui pemotivasian, melalui pembiasaan dan
melalui penegakan aturan. Adapun karakter Islami suku anak dalam yang terlihat
adalah memiliki sifat syukur, sabar, percaya diri, mandiri, bertanggung jawab,
hidup sehat, pemberani, jujur, pemaaf, santun, empati dan peduli, gemar
membaca, hormat kepada guru, cinta ilmu, kebersamaan, ta’at peraturan, toleransi.
Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi guru pendidikan agama Islam dalam
membentuk karakter Islami siswa suku anak dalam yaitu banyak siswa suku anak
dalam yang jarang masuk sekolah dengan alasan jarak rumah dengan sekolah
sangat jauh, fasilitas sekolah yang belum memadai seperti kurangnya kelas, tidak
adanya mushola dan kurangnya buku bacaan diperpustakaan sehingga proses
kegiatan belajar mengajar belum berjalan dengan baik, tidak adanya dukungan
dari orang tua siswa karena mereka belum sadar betul akan pentingnya pendidikan
sehingga mereka sulit untuk diajak berkerjasama. Meskipun demikian, ada
beberapa solusi yang dilakukan kepala sekolah dan guru pendidikan agama Islam
dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul tersebut yaitu menjalin kerjasama
dengan berbagai pihak sehingga akhirnya mendapatkan bantuan berupa fasilitas
mobil antar jemput untuk siswa suku anak dalam yang tinggal jauh dari sekolah,
melengkapi fasilitas sekolah, melakukan kerjasama dengan Warsi sehingga warsi
melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan terhadap orang tua siswa
agar mereka lebih terbuka wawasannya dan mendukung berbagai kegiatan
pembelajaran sekolah.
Kata kunci: Pendidikan Agama Islam, Karakter Islami, Siswa suku anak
dalam.
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ABSTRACT

Name
Major/Faculty
Title

: Fahma Syariati
: Islamic Education /Faculty of Education and Teacher
Training
: The formation of Islamic character Suku Anak Dalam
through Islamic religious education in SDN 191/VII
Pematang Kabau II, Air Hitam, Sarolangun.

The purpose of this thesis was to determine the Islamic character of suku anak
dalam in elementary school 191/VII Pematang Kabau II, Air Hitam Sarolangun.
This is a qualitative research subjects. Data collected using observation, interview,
and documentation. The results of this study indicate that the Islamic character of
suku anak dalam are gratitude, patience, self-confidence, independent,
responsibility, healthy living, courageous, honest, forgiving, polite, caring, fond of
reading, respect for teachers, love of knowledge, togetherness, obedience to rules,
and tolerance. However, there are several obstacles faced by Islamic religious
education teachers in shaping the Islamic character of suku anak dalam is many
suku anak dalam students rarely attend school because of the distance from their
homes, inadequate school facilities such as lack of classrooms, no prayer rooms
and lack of reading books in the library so the teaching and learning process has
not gone well, there is not support from parents because they are not yet fully
aware of the importan of education so they are difficult to work with. Some of the
solution implemented by principals and islamic religious education teachers in
overcoming these problems are establishing cooperation with various parties so
they can get assistance in the form of a school shuttle car, completing school
facilities and collaborating with warsi in socializing the importance of education,
to parents so that they can support various school learning activities.
Keywords : Islamic educatoin, islamic character, suku anak dalam student
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“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah (Q.S AlAhzab:21).(Qur’an Assobar, Qur’an dan Terjemahan, 2013)
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah
Pada hakikatnya pendidikan adalah suatu lembaga baik formal
maupun non formal yang dapat memberikan latihan dan segala hal yang
memperluas pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri dan tentang dunia
tempat

mereka

hidup,

pendidikan

juga

merupakan

suatu

proses

membimbing manusia dari kegelapan, kebodohan, dan pencerahan
pengetahuan. (M. Yatimin Abdullah, 2007, hal.21)
Pendidikan sebagai bentuk kegiatan manusia dalam kehidupannya
juga menempatkan tujuan sebagai sesuatu yang hendak dicapai. Dalam UU
No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pemerintah
menyebutkan bahwa tujuan pendidikan ialah untuk berkembang potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab. (Imas Kurniasih, 2017, hal. 26)
Agama sebagai dasar pijakan umat manusia memiliki peran yang
sangat besar dalam proses kehidupan manusia, agama telah mengatur pola
hidup manusia baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun berinteraksi
dengan sesama manusia, agama selalu mengajarkan yang terbaik dan tidak
pernah menyesatkan. Sehingga dengan adanya pengajaran pendidikan
agama ini, pola hidup anak akan terkontrol oleh rambu-rambu yang telah
digariskan serta sebagai benteng pertahanan anak didik agar dapat
menghadapi berbagai tantangan dan dapat menyelamatkan anak didik agar
tidak terjerumus kedalam jurang keterbelakangan mental.
Pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai kependidikan yang
didasarkan pada nilai-nilai filosofis ajaran Islam berdasarkan Al-Qur’an dan
Sunnah Nabi SAW. Apa yang baik menurut Al-Quran dan As-Sunnah itulah
1
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yang baik untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Pribadi
Rasulullah SAW adalah contoh yang paling tepat untuk dijadikan teladan
dalam membentuk pribadi yang akhlakul karimah.(Rosihon Anwar, 2008,
hal.210) Firman Allah SWT :
     
   



   
)١٢ :  (االًحزاب
Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat)
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut
Allah.” (Q.S. Al-Ahzab: 21). (Qur'an, 2013)
Dalam pendidikan Islam proses penghayatan yang sebenarnya
terhadap moralitas menjadi tolak ukur keberhasilan. Jika seorang siswa
dalam pendidikannya memperoleh pengetahuan agama yang baik, bahkan
ia mengerti dan paham terhadap pengetahuan yang diperolehnya, maka
besar kemungkinan siswa tersebut akan mampu mengaplikasikan ilmu yang
dimilikinya tersebut. Terlebih lagi jika seorang siswa memiliki pemahaman
agama yang baik, mengetahui hal-hal yang baik dan buruk, hal yang
menjadi perintah dan yang menjadi larangan, hal-hal yang haram dan yang
halal, hal-hal yang harus dilakukan dan dijauhi. Maka pendidikan Islam erat
kaitannya dengan akhlak seseorang. Oleh karena itu, suku anak dalam harus
diberikan pelayanan pendidikan akhlak yang baik sehingga mereka
memperoleh pengetahuan agama dan dapat menjalani kehidupannya sesuai
dengan syariat islam.
Pendidikan akhlak Islam diartikan sebagai latihan mental dan fisik
yang menghasilkan manusia berbudaya tinggi untuk melaksanakan tugas
kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat selaku hamba Allah.
(Beni Ahmad Saebani, 2010, hal. 16) Imam Al-Ghazali dalam Ihya
Ulumuddin menyatakan bahwa akhlak ialah daya kekuatan (sifat) yang
tertanam dalam jiwa dan mendorong perbuatan-perbuatan spontan tanpa
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memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi, akhlak merupakan sikap yang
melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah
laku dan perbuatan.(Rosihon Anwar, 2008, hal.206)
Akhlak adalah perilaku sehari-hari yang dicerminkan dalam ucapan,
sikap dan perbuatan. Bentuknya yang nyata ialah hormat dan santun kepada
orang tua, guru dan sesama manusia. Suka berkerja keras, peduli dan mau
membantu orang lain yang mendapatkan kesulitan, suka belajar, tidak suka
membuang- buang waktu, menjauhi dan tidak mau melakukan kerusakan,
merugikan orang lain, mencuri, menipu atau berbohong, terpercaya, jujur,
pemaaf dan pemberani.
Menurut Ibnu Maskawaih, Al-Qaibisi, Ibnu Sina, Al-Ghazali dan AlZaenuji menunjukkan bahwa tujuan puncak pendidikan akhlak adalah
terbentuknya karakter positif dalam perilaku anak didik, karakter positif itu
tidak lain adalah penjelmaan sifat-sifat mulia Tuhan dalam kehidupan
manusia. Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai
karakter kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran,
tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut yang kesemuanya itu
melalui metode pembiasaan, keteladanan dan pengajaran sehingga bisa
tertanam dalam benak peserta didik. Pendidikan karakter di Indonesia
didasarkan pada sembilan karakter dasar, karakter dasar menjadi tujuan
pendidikan karakter. Kesembilan karakter dasar ini antara lain yaitu cinta
kepada Allah, tanggung jawab, disiplin, mandiri, jujur, hormat dan santun,
kasih sayang, peduli kerja sama, percaya diri, kreatif, pantang menyerah,
keadilan dan kepemimpinan, baik, rendah hati, toleransi, cinta damai dan
persatuan. (Imas Kurniasih, 2017, hal. 7)
Berbicara mengenai pendidikan karakter dalam perilaku anak didik, di
Indonesia terdapat masyarakat yang sifatnya masih primitif, belum terdidik,
dan tidak memiliki norma-norma serta aturan, salah satunya yaitu Suku
Anak Dalam yang terdapat di Bukit Dua Belas Kec. Air Hitam Kab.
Sarolangun Provinsi Jambi.
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Suku anak dalam merupakan salah satu suku terasing yang ada di
nusantara, mereka tinggal dipedalaman hutan. Suku anak dalam hidup
sangat sederhana dan sangat bergantung pada alam, mereka belum memakai
pakaian seperti yang di pakai oleh masyarakat modern. Kaum laki-laki suku
anak dalam memakai kancut “sejenis kain yang dililitkan dipinggang untuk
menutupi kemaluan laki-laki”, sementara itu kaum perempuan suku anak
dalam yang belum menikah menggunakan kain yang dililitkan pada tubuh
sebatas dada dan kaum perempuan yang sudah menikah menggunakan kain
yang dililitkan sebatas pinggul. Suku anak dalam memiliki kepercayaan
animisme yaitu percaya akan kekuatan roh-roh serta makhluk halus yang
mendiami suatu tempat dan kepercayaan dinamisme yaitu percaya akan
benda-benda seperti kris, tombak dan lainnya memiliki kekuatan ghaib
sehingga dianggap suci. Dan mereka termasuk masyarakat yang masih
primitif serta memahami hutan sebagai tempat yang cocok dengan cara
hidup mereka. (Ermitati, 2014, hal. 154)
Suku anak dalam memiliki suatu sifat yang tidak dimiliki oleh
manusia biasa, tertutup, keras kepala, fanatik terhadap adat yang sudah
usang, sulit berkomunikasi dengan masyarakat, tidak dapat hidup
berdampingan dengan masyarakat, tidak memiliki aturan serta norma-norma
agama sehingga menimbulkan perbedaan dalam masyarakat.(Mila Wahyuni,
2016, hal. 153)
Pemerintah sudah berusaha keras untuk menyejahterakan suku anak
dalam melalui program pemberian rumah layak huni, pakaian, pemberian
bantuan makanan, pengobatan gratis dan pemberian pendidikan, dengan
tujuan agar suku anak dalam dapat hidup layak dan mengikuti
perkembangan zaman. Namun disayangkan upaya tersebut tidak berjalan
mulus, suku anak dalam adalah orang yang sangat memegang erat budaya
leluhur dan tidak dapat dengan mudah menerima budaya dari luar sehingga
fasilitas yang diberikan pemerintah mereka tinggalkan dan kembali ke
habitat mereka hidup berpindah-pindah dari satu hutan ke hutan yang
lainnya. Menurut saya merubah budaya dan kebiasaan suku anak dalam
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tidaklah mudah, semua itu harus dilakukan dengan sabar dan bertahap.
Pendidikan adalah langkah awal yang harus ditempuh, sehingga melalui
pendidikan ini diharapkan kehidupan suku anak dalam bisa menjadi lebih
baik, lebih terbuka, berfikiran modern, dan tidak mudah dimanfaatkan oleh
oknum tertentu serta mendapatkan kehidupan yang layak.
Salah satu upaya pemerintah memberdayakan suku anak dalam di
Bukit Dua Belas adalah dengan mendirikan SDN 191/VII yang terdapat di
desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun. Bukan
hanya suku anak dalam saja yang bersekolah di SDN 191/VII tersebut,
namun masyarakat sekitar juga ada yang memasukkan anaknya untuk
mengenyam pendidikan disekolah itu. Berdasarkan hasil wawancara awal
yang peneliti lakukan pada hari jum’at 27 september 2019 dengan Ibu
Nurvalinda selaku guru di SDN 191/VII Pematang Kabau II mengatakan
suku anak dalam itu sebenarnya memiliki sifat yang lebih sensitive
dibandingkan siswa NonSAD, mereka memang terkadang mengambil
barang milik temannya seperti pena dan pensil secara diam-diam dan tidak
mengakuinya, mereka juga terkesan jorok dan tidak bisa menerapkan hidup
sehat, agak sedikit liar dalam artian sulit mentaati peraturan yang telah
diberlakukan oleh sekolah, mereka akan bersikap anarkis apabila dirinya
merasa terancam, tidak mau bergaul dengan siswa non SAD oleh karena
itulah mereka sulit beradaptasi dan hanya bermain dengan teman sesama
suku anak dalam lainnya.
Maka dari itu, penanaman ajaran Islam harus diberikan kepada suku
anak dalam sejak dini mulai dari usia kanak-kanak, remaja, bahkan sampai
dewasa. Pada anak usia dini Islam harus dijadikan landasan bagi
pembelajaran. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pendidikan
agama Islam harus mutlak diberikan karena pada jenjang inilah terjadi
pembentukan kepribadian, pembiasaan untuk

menguasai konsep-konsep

Islam dan mengamalkannya dalam kehidupa sehingga yang semula suku
anak dalam memiliki sifat primitif, tidak dapat berbaur dengan masyarakat,
tidak memiliki norma-norma agama dalam kehidupannya mampu terbuka
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dan mengubah kebiasaan hidupnya menjadi lebih baik yang sesuai dengan
ajaran agama Islam. Penanaman ajaran Islam serta pendidikan karakter
ditanamkan oleh seorang tenaga pendidik, dalam hal ini di desa pematang
kabau pendidikan karakter dibentuk oleh seorang guru sekolah dasar negeri
191/VII. Guru bertanggung jawab atas perkembangan pendidikan karakter
suku anak dalam yang masih primitif dan butuh perhatian khusus dalam
proses pengajarannya.
Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai
“PENDIDIKAN

AGAMA

ISLAM

DALAM

PEMBENTUKAN

KARAKTER ISLAMI SUKU ANAK DALAM DI SEKOLAH DASAR
NEGERI 191/VII PEMATANG KABAU II KECAMATAN AIR HITAM
KABUPATEN SAROLANGUN”.
B.

Fokus Penelitian
Penelitian ini memfokuskan pembentukan karakter Islami suku anak
dalam . Adapun agar menghindari pembahasan menjadi luas maka penulis
perlu membatasi permasalahan dalam penelitian, batasan masalah dari
penelitian ini adalah berupa bentuk pengajaran yang dilakukan guru
Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakter Islami siswa suku
anak dalam serta problematika yang dihadapi oleh guru pendidikan agama
Islam dalam membentuk karakter Islami tersebut. Selanjutnya penulis
membatasi penelitian ini di SDN 191/VII Pematang Kabau II, Kec. Air
Hitam, Kab. Sarolangun.

C.

Rumusan Masalah
Dari penjelasan latar belakang dan batasan masalah diatas dapat diambil
rumusan masalah yaitu :
1.

Bagaimana penanaman nilai-nilai Islami dalam membentuk karakter
suku anak dalam di SDN 191/VII Pematang Kabau II Kecamatan Air
Hitam Kabupaten Sarolangun?

2.

Bagaimanakah karakter Islami Suku Anak Dalam yang ada di SDN
191/VII Pematang Kabau II Kecamatan Air Hitam Kabupaten
Sarolangun?
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi
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3.

Apa kendala yang dihadapi Guru Pendidikan Asgama Islam dalam
membentuk Karakter Islami Suku Anak Dalam di SDN 191/VII
Pematang Kabau II Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun?

4.

Bagaimana solusi dalam menghadapi kendala yang terjadi ketika
membentuk karakter Islami siswa suku anak dalam di SDN 191/VII
Pematang Kabau II Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun?

D.

Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.

Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah
diatas yaitu :
a.

Untuk mengetahui bentuk penanaman nilai-nilai karakter Islami
suku anak dalam di SDN 191/VII Pematang Kabau II Kecamatan
Air Hitam Kabupaten Sarolangun

b.

Untuk mengetahui karakter Islami suku anak dalam yang ada di
SDN 191/VII Pematang Kabau II, Kec. Air Hitam, Kab.
Sarolangun.

c.

Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi guru pendidikan
agama Islam ketika menerapkan pembelajaran pendidikan agama
Islam dalam membentuk karakter Islami suku anak dalam di SDN
191/VII Pematang Kabau II, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun.

d.

Untuk mengetahui bagaimana solusi dalam mengahadapi kendala
yang terjadi ketika membentuk karakter Islami siswa suku anak
dalam di SDN 191/VII Pematang Kabau II Kecamatan Air Hitam
Kabupaten Sarolangun?

2.

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang bersifat teoritis
maupun praktis, manfaat dari penelitian ini adalah :
a.

Secara Teoritik-Akademik
1) Memberikan sumbangan pengetahuan mengenai Implementasi
nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam membentuk
Karakter Islami Suku Anak Dalam di SDN 191/VII Pematang
Kabau II, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun.
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2) Menambah wawasan baru mengenai implementasi nilai-nilai
pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter Islami
suku anak dalam.
b.

Secara Praktis
1) Bagi peneliti dapat memperoleh pengalaman dan menambah
pengetahuan secara langsung tentang penanaman nilai-nilai
agama sebagai pembentukan karakter pada suku anak dalam.
2) Bagi guru dapat memberikan tambahan wawasan mengenai
penanaman nilai-nilai agama untuk membentuk karakter Islami
suku anak dalam.
3) Bagi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
informasi dan bahan perbandingan bagi penelitian dimasa yang
akan datang.
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BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELAVAN
A. Landasan Teori
1.

Pendidikan Agama Islam
a.

Pengertian Pendidikan Agama Islam
1) Pengertian pendidikan
Pendidikan dalam Islam dikenal dengan beberapa istilah
yaitu at-tarbiyah, at-ta’lim dan at-ta’dib. Menurut Atiyah alAbrasy tarbiyah berarti upaya mempersiapkan individu untuk
kehidupan yang benar, sempurna, kebahagiaan hidup, cinta
tanah air, kesempurnaan etika, sistematika dalam berfikir, tajam,
berperasaan, giat dalam berkreasi, toleransi pada yang lain,
berkompetensi dalam mengungkapkan bahasa tulis dan lisan
serta terampil berkreativitas.(Rois Mahfud, 2011, hal. 144)
Pendidikan sebagai sarana vital dalam pengembangan Sumber
Daya Manusia, merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat
dipisahkan dari kehidupan manusia dalam mencerdaskan
kehidupan bangsa dan membentuk manusia terampil di
bidangnya. Pendidikan dalam pengertian bahasa disebut proses
melatih dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan,
pikiran,

perilaku,

dan

lain-lain

terutama

oleh

sekolah

formal.(Qodri A. Azizy, 2002, hal. 18)
Pendidikan

adalah

usaha

yang

dilakukan

untuk

mengembangkan seluruh potensi manusia baik lahir maupun
batin agar terbentuk menjadi manusia seutuhnya. Ada empat
potensi manusia yaitu akal, kalbu, nafs, dan roh. Tugas dari
pendidikanlah untuk meberdayakan potensi yang ada itu semua,
akal

manusia

diarahkan

untuk

memperoleh

kecerdasan

semaksimal mungkin, mengisinya dengan bermacam ilmu
pengetahuan dan keterampilan sehingga manusia yang pada
awal

kelahirannya

tidak

mengetahui

apa-apa

menjadi

9
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mengetahui. Seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran
surah An-Nahl berikut ini :






  






) ٨٧ : ) النّحل 
Artinya :Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam
Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia
memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati,
agar kamu bersyukur.(Q.S An-Nahl : 78) (Qur'an,
2013)
Kalbu manusia dididik supaya melahirkan watak dan sifatsifat terpuji mengisi hati dengan segala akhlak mahmudah dan
menjauhi akhlak mazmumah, membuat hidup manusia lebih
bermakna dan dapat melahirkan kecerdasan emosional yang
tinggi. Nafs manusia perlu dididik agar dapat mengendalikan
hawa nafsu negatif yang dapat merusak kehidupan manusia. Dan
roh dididik agar selalu tetap bersih karena roh dapat terkotori
oleh daya tarik hawa nafsu manusia.( Haidar, 2014, hal.12)
Dalam hal ini pendidikan dapat dipahami sebagai sebuah
proses atau upaya dalam mengembangkan pribadi manusia
sehingga dapat menumbuhkan kecerdasan emosional, intelektual
dan kesadaran ketuhanan sehingga membuat hidup manusia
menjadi lebih bermakna.
2) Pengertian agama
Menurut Parsudi Suparlan dalam kata pengantar buku
Agama: dalam Analisa dan Interprestasi Sosiologis, bahwa
agama secara mendasar dan umum dapat didefinisikan sebagai
seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan
manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhannya,
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mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan
mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. (khozin,
2013, hal. 57)
Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia agama adalah aturan
atau tata cara hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan
dan sesamanya, agama dapat mencakup tata tertib, upacara,
praktik pemujaan dan kepercayaan kepada Tuhan. Sebagian
orang menyebut agama sebagai tata cara pribadi untuk dapat
berhubungan dengan Tuhannya, agama juga bisa disebut sebagai
pedoman hidup manusia, bagaimana ia

harus berfikir,

bertingkah laku, bertindak, sehingga tercipta hubungan serasi
antara manusia dan hubungan erat dengan Tuhan. (khozin, 2013,
hal. 59)
Maka agama merupakan sebuah aturan yang dijadikan
pedoman hidup dan memberikan petunjuk kepada manusia
sehingga dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, aman, dan
teratur.
3) Pengertian Islam
Islam

ialah

menyembah

kepada

Allah

dan

tidak

menyekutukan-Nya dengan suatu apapun, mendirikan shalat,
menunaikan zakat yang difardukan, dan berpuasa di bulan
Ramadhan (Rachmat Syafe’i, 2000, hal.19). Sayyid Abul ‘Ala
Maududi mengatakan : “Islam is an Arabic word and connotes
submission, surrender, and obedince” (Islam adalah sebuah kata
bahasa Arab dan berarti tunduk, menyerah, dan taat). Khursid
Ahmad menambahkan penjelasan tentang arti Islam yang telah
diberikan oleh Mahdudi ini, beliau mengatakan : “ Another
literal meaning of the word “Islam” is peace and this signifies
that one can achieve real peace of body and of mind only throug
submissio and obedience to Allah. Such a life of obedience
brings in peace of tbe heart and establishes real peace in the
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society at large” ( pengertian lain dari kata Islam adalah damai)
Hal ini berarti seseorang akan memperoleh keselamatan jiwa
dan raga dalam arti sesungguhnya hanya melalui patuh dan taat
kepada Allah. Demikian pula suatu kehidupan yang selalu taat
kepada Allah akan membawa kedamaian di dalam hati dan lebih
jauh akan menghasilkan kedamaian di dalam masyarakat
(Asmaran, 2002, hal. 80)
Jadi pendidikan agama Islam adalah perintah Tuhan dan
merupakan perwujudan ibadah kepada-Nya, didalam Al-Qur’an
banyak ayat yang menunjukkan perintah tersebut, antara lain ; QS.
Al-Imran : 104 yang berbunyi :








   


) ٢٠١ :  (ال عمران 
Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat
yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang
ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah
orang-orang yang beruntung”(QS. Al-Imran ; 104)
(Qur'an, 2013)
Maka untuk itu pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar
yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik
untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui
kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
b. Tujuan dan fungsi pendidikan agama Islam
Tujuan pendidikan agama Islam adalah mendidik anak-anak,
pemuda-pemudi, dan orang dewasa supaya menjadi orang muslim
sejati, beriman teguh, beramal saleh dan berakhlak mulia, serta
memberikan pemahaman tentang agama islam sehingga ia menjadi
bagian dari masyarakat yang sanggup hidup diatas kaki sendiri,
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mengabdi kepada Allah Swt , serta berbakti kepada bangsa dan tanah
airnya bahkan sesama umat manusia (Abdul Kosim, 2018, hal. 13)
Maka dari itu tujuan pendidikan agama Islam harus mendukung
tujuan pendidikan nasional.
Didalam buku “Pendidikan Agama Islam” karya Abdul Kosim
dan Fathurrohman mengenai Tujuan pendidikan dalam UndangUndang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional disebutkan bahwa :
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab. (Abdul Kosim dan Faturrahman,
2018, hal. 11)
Tujuan pendidikan dalam konsep Islam harus mengarah pada
hakikat pendidikan yang meliputi beberapa aspek yaitu tujuan dan
tugas hidup manusia yang mana manusia harus mendedikasikan
dirinya hanya untuk Allah SWT, tuntutan masyarakat baik berupa
pelestarisan nilai-nilai budaya yang telah melembaga dalam
kehidupan suatu masyarakat maupun pemenuhan terhadap tuntutan
kebutuhan hidupnya dalam mengantisipasi perkembangan dan
tuntutan dunia modern, dimensi kehidupan ideal Islam yang
mengandung nilai yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup
manusia didunia untuk mengelola dan memanfaatkan dunia sebagai
bekal kehidupan di akhirat.(Rois Mahfud, 2011, hal. 146)
Maka dari itu, tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk
meningkatkan keimanan, pemahaman, dan pengamalan tentang
agama Islam sehingga menjadi seorang muslim yang bertakwa
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kepada Allah Swt serta berakhlak mulia serta memberikan rasa
tentram didalam hidupnya.

c.

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam
Menurut Hasbi Ash-Shidiqi di dalam buku implementasi agama
Islam berbasis kompetensi, ruang lingkup pendidikan agama Islam
meliputi :
1) Tarbiyah jismiyyah, yaitu segala rupa pendidikan yang
wujudnya

menyuburkan

dan

menyehatkan

tubuh

serta

menegakkannya, supaya dapat merintangi kesukaran yang
dihadapi dalam pengalamannya.
2) Tarbiyah aqliyah, yaitu sebagaimana rupa pendidikan dan
pelajaran yang hasilnya dapat mencerdaskan akal menajamkan
otak semisal ilmu berhitung.
3) Tarbiyah adabiyah, segala sesuatu praktek maupun teori yang
dapat meningkatkan budi dan meningkatkan perangai. Tarbiyah
adabiyah atau pendidikan budi pekerti/akhlak dalam ajaran
Islam merupakam salah satu ajaran pokok yang mesti diajarkan
agar umatnya memiliki dan melaksanakan akhlak yang mulia
sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw.
(Abdul Majid, 2004, hal. 138)
Dengan melihat arti pendidikan Islam dan ruang lingkupnya
diatas, jelaslah bahwa dengan pendidikan Islam kita berusaha untuk
membentuk manusia yang berkepribadian kuat dan baik (akhlakul
karimah) berdasarkan pada ajaran agama Islam. Oleh karena itulah,
pendidikan Islam sangat penting sebab dengan pendidikan Islam,
orang tua atau guru sebisa mungkin mengarahkan anak untuk
membentuk kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam.
2.

Karakter Islami
a.

Pengertian Karakter
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Dalam bahasa Indonesia karakter dapat diartikan sebagai sifatsifat kejiwaan, tabiat, atau watak. Dalam “Qamus al-Tarbiyah”
disebutkan bahwa ‘character’ dimaknai kesatuan ciri-ciri pribadi
seseorang yang melekat selamanya seperti akhlak (Abdul Kosim,
2018, hal. 167). Wynne mengemukakan bahwa karakter berasal dari
Bahasa

Yunani

yang

berarti

“to

mark”

(menandai)

dan

memfokuskan pada bagaimana menerapkan nilai-nilai kebaikan
dalam tindakan nyata atau perilaku sehari-hari, oleh sebab itu
seseorang yang berperilaku tidak jujur, curang, kejam dan rakus
dikatakan sebagai orang yang memiliki karakter jelek, sedangkan
yang berperilaku baik, jujur, dan suka menolong dikatakan sebagai
orang yang memiliki karakter baik atau mulia (Mulyasa, 2018, hal.
3)
Menurut kepmendiknas karakter adalah sebagai nilai-nilai yang
khas baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata
berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang
terpatri dalam diri dan diterapkan dalam perilaku (Imas Kurniasih,
2017, hal. 23).
Karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya yang
bergantung pada faktor kehidupannya sendiri. Secara harfiah
karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak
atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang
membedakan dengan individu lain.
Menurut Simon Philips, karakter adalah kumpulan tata nilai
yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap,
dan perilaku yang ditampilkan. Sedangkan menurut Imam Ghozali
menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu
spontanitas manusia dalam bersikap atau melakukan perbuatan yang
telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak
perlu dipikirkan lagi.(Heri Gunawan, 2017, hal.3)
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Karakter dimaknai sebagai cara berfikir dan berperilaku yang
khas tiap individu untuk hidup dan berkerja sama baik dalam
lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang
berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan
siap mempertanggung jawabkan setiap akibat dari keputusannya,
karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang
berhubungan dengan Tuhan Yang 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.
Karakter adalah perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari
baik dalam bersikap maupun dalam betindak (Muchlass Samani,
2017, hal. 41)
Berdasarkan pengertian diatas, bahwa karakter merupakan
watak, sifat ataupun perilaku yang ada didalam diri seseorang, baik
itu perilaku yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama
manusia, maupun dengan lingkungan sekitarnya, yang dapat
membedakan dirinya dengan orang lain.
b. Karakter dalam sudut pandang Islam
Islami adalah segala hal yang berkaitan dengan agama Islam
yang berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah.

Agama Islam bukan

hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT saja, tetapi
juga mengatur hubungan manusia dengan manusia serta manusia
dengan alam semesta.
Dalam Islam terdapat tiga nilai utama yang menjadi pilar
pendidikan karakter islami yaitu akhlak, adab dan keteladanan.
Akhlak merujuk kepada tugas dan tanggung jawab selain syari’ah
dan ajaran Islam secara umum. Sedangkan adab merujuk kepada
sikap yang dihubungkan dengan tingkah laku yang baik. Dan
keteladanan merujuk kepada kualitas karakter yang ditampilkan oleh
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seorang muslim yang baik serta mengikuti keteladanan Nabi
Muhammad SAW.
Jadi karakter Islami adalah perilaku, sikap, dan kebiasaan yang
tampak dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan agama
Islam yang berlandaskan pedoman Al-Qur’an dan Sunnah Nabi
Muhammad SAW.
c.

Konsep dasar pembentukan karakter Islami
Konsep karakter (akhlak) merupakan salah satu dimensi penting
dari ajaran Islam karena terkait dengan penyusunan hubungan antara
manusia dengan semua realitas. Selain itu, konsep karakter (akhlak)
memiliki kaitan yang erat dengan konsep iman. Muhammad alGhazali,

dalam

Moh.Rifa’i

mengungkapkan

bahwa

akhlak

merupakan indikator dari iman, iman yang kuat melahirkan akhlak
yang baik sedang iman yang lemah melahirkan akhlak yang buruk.
Disisi lain aspek akhlak atau moral tidak dapat dipisahkan dari
keterpaduan potensi manusia, kebebasan yang di milikinya serta
tanggung jawab yang di amanahkan Tuhan kepadanya. Potensi akal
manusia dan kemampuan akal itu untuk mengetahui kebaikan dan
keburukan yang bersifat objektif, memberikan pengetahuan yang
bermanfaat dan menggunakannya bagi kebajikan (Abdul Kosim,
2018, hal. 172).
Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur’an, bahwa potensi
dasar manusia yang diberikan Allah Swt adalah sifat fujur
(cenderung kepada keburukan) dan sifat taqwa (cenderung kepada
kebaikan), sebagaimana firman-Nya :




  
) ٧-٨ :  (الشمس
Artinya : Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), Maka
Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan
ketakwaannya.(QS. As-Syams :7-8) (Qur'an, 2013)
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Karakter manusia adalah hasil tarik menarik antara energi positif
dan energi negatif. Energi positif berupa nilai-nilai etis religius yang
bersumber dari keyakinan terhadap Tuhan, energi positif ini akan
melahirkan orang yang berkarakter yaitu orang yang bertaqwa,
berintegritas dan beramal saleh. Aktualisasi orang berkualitas ini
dalam hidup dan berkerja akan melahirkan akhlak yang luhur karena
memiliki personality (integritas, komitmen dan dedikasi), capacity
(kecakapan), dan competency yang bagus pula (profesional). Energi
negatif berupa nilai-nilai a-moral yang bersumber dari taghut (setan)
yang akan melahirkan pribadi berkarakter buruk, yang puncak
keburukannya meliputi syirik dan a’maal sayyi’at, aktualisasinya
melahirkan perilaku tercela yaitu orang yang berkepribadian tidak
bagus (Abdul Kosim, 2018, hal. 174)
Jadi, baik atau buruknya sifat manusia itu tergantung pada
dirinya masing - masing, manusia sendirilah yang memilih. Apakah
ia akan memilih kepada jalan kebaikan ataupun sebaliknya. Jika
manusia memilih jalan kebaikan maka mereka akan berusaha untuk
merubah sifat serta memperkuat keimanan mereka tetapi jika mereka
tidak mau berusaha merubah serta memperkuat keimanan maka
mereka akan tetap menjadi manusia yang buruk. Maka tugas seorang
pendidiklah yang akan menuntun seseorang agar menjadi manusia
yang bermanfaat terutama untuk sekelompok suku anak dalam yang
sejatinya hidupnya tidak memiliki dasar agama.
d. Tahap-tahap pembentukan karakter Islami
Dalam pandangan Islam, tahapan-tahapan pengembangan
pembentukan karakter dimulai sedini mungkin. Majid & Andayani
menyatakan bahwa pendidikan karakter dapat di klasifikasikan
dalam tahap-tahap sebagai berikut :
1) Tauhid ( dimulai sejak usia 0-2 tahun)
2) Adab ( 5-6 tahun)
3) Tanggung jawab diri (7-8 tahun)
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4) Carring atau peduli ( 9-10 tahun)
5) Kemandirian ( 11-12 tahun)
6) Bermasyarakat ( 13 tahun >)
e.

Metode pembentukan karakter Islami
Konsep pendidikan Islam menawarkan lima bentuk penanaman
nilai-nilai karakter yaitu pengajaran, pembiasaan, peneladanan,
pemotivasian, dan penegakan aturan. Adapun penjelasan mengenai
bentuk-bentuk tersebut yaitu :
1) Pengajaran
Pengajaran merupakan pemahaman konseptual tetap yang
dibutuhkan sebagai bekal konsep nilai yang kemudian menjadi
rujukan bagi perwujudan karakter tertentu, mengajarkan
karakter berarti memberikan pemahaman pada peserta didik
tentang struktur nilai tertentu, keutamaan dan kemaslahatnya.
Pengajaran dibutuhkan untuk memperkuat aspek kognitif
sebagai basis pemahaman terhadap nilai-nilai yang hendak
ditanamkan pada siswa. (Abdul Kosim, 2018, hal. 175)
2) Keteladanan
Manusia lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat.
Pendidik harus terlebih dahulu memiliki karakter yang hendak
di ajarkan, keteladanan tidak hanya bersumber dari pendidik,
melainkan pula dari seluruh manusia yang ada di lingkungan
pendidikan

bersangkutan,

termasuk

dari

keluarga

dan

masyarakat. Di sekolah guru hendaklah menjadi gambaran
konkret dari konsep moral dan akhlak yang tumbuh dari nilainilai keimanan, guru menjadi model dari karakter ideal
seseorang individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial
baik disekolah maupun di masyarakat, dan menunjukkan
kompetensinya sebagai seorang guru yang patut dicontoh dan
dikagumi. (Abdul Kosim, 2018, hal. 175)
3) Pembiasaan
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Pembiasaan merupakan upaya prkatis dalam pembinaan dan
pembentukan peserta didik. M. Mujib merumuskan tiga asas
pokok metode :
a)

Adanya relevansi dengan kecenderungan dan watak peserta
didik baik aspek intelegensi, sosial, ekonomi, dan status
keberadaan orang tuanya.

b) Memelihara prinsip umum. Diantaranya berangsur-angsur
dari yang mudah menuju ke yang sulit, dari yang terperinci
ke yang terstruktur
c)

Memerhatikan

perbedaan

individual

misalnya

nilai

keimanan tidak beitu saja hadir dalam jiwa seseorang tetapi
ia perlu ditanamkan, diarahkan dan menjadi motivasi
semangat dan kontrol terhadap pola tingkah laku. (Abdul
Kosim, 2018, hal. 176)
4) Pemotivasian
Menurut Sardiman A.M, ada beberapa bentuk dan cara
untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di
sekolah. Beberapa bentuk dan cara motivasi tersebut diantaranya
: memberi angka, hadiah, saingan atau kompetisi, memberi
ulangan, mengetahui hasil, pujian, hukuman, hasrat untuk
belajar, minat, tujuan yang diakui. Memotivasi berarti juga
melibatkan peserta didik dalam proses pendidikan, mereka
diberi kesempatan untuk berkembang secara optimal dan
mengeksplorasi seluruh potensi yang dianugerahkan Allah
kepadanya. (Abdul Kosim, 2018, hal. 177)
5) Penegakan aturan
Pada proses awal pendidikan karakter penegakan aturan
merupakan setting limit dimana ada batasan yang tegas dan jelas
mana yang harus dan tidak harus dilakukan, mana yang boleh
dan tidak boleh dilakukan oleh anak didik. Pendidikan karakter
harus

melibatkan

seluruh

komponen

lingkungan

secara
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komprehensif yang mana komponen tersebut meliputi keluarga,
pemerintahan,

dan

institusi

pendidikan.

Dengan

begitu,

penegakan aturan bisa dijalankan secara konsisten dan
berkesinambungan sehingga segala kebiasaan baik dari adanya
penegakan aturan akan membentuk karaktek berperilaku. (Abdul
Kosim, 2018, hal. 178)
f.

Nilai-nilai karakter Islami
Marzuki (Marzuki, 2019, hal. 97-101) mengidentifikasikan
beberapa nilai-nilai karakter mulia yang sangat penting untuk
dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terutama
bagi para siswa disekolah. Beberapa karakter mulia yang dimaksud
adalah sebagai berikut :
1) Taat kepada Allah SWT, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah
SWT dengan berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan
menjauhi segala larangan-larangannya.
2) Syukur, yaitu berterima kasih atau memuji yang telah memberi
kenikamatan atas kebaikan yang telah dilakukan, seperti
bersyukur kepada Allah, atau berterimakasih kepada orang lain.
3) Iklas, yaitu melakukan perbuatan tanpa pamrih apapun, selain
hanya mengaharap ridho Allah SWT.
4) Sabar, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai
karena mengharap ridha Allah SWT
5) Tawakal, yaitu berserah diri kepada kehendak Allah, dan
percaya dengan sepenuh hati atas keputusan-Nya.
6) Qana’ah yaitu rela atau suka menerima apa saja yang diberikan
kepadanya.
7) Percaya diri, yaitu merasa yakin dengan kemampuan yang
dimilikinya
8) Rasional, yaitu berfikir dengan penuh pertimbangan dan alasan
yang logis.
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9) Kritis, yaitu tidak mudah percaya tetapi berusaha menemukan
kesalahan atau kekurangan yang ada.
10) Kreatif, yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu
yang baik (daya cipta)
11) Inovatif, yaitu berusaha menemukan atau memperkenalkan
sesuatu yang baru.
12) Mandiri, yaitu mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung
kepada orang lain
13) Bertanggung

jawab,

yaitu

melaksanakan

tugas

secara

bersungguh sungguh serta berani menanggung konsekuensi dari
sikap, perkataan dan perilakunya
14) Cinta ilmu, yaitu memiliki kegemaran untuk menambah dan
memperdalam ilmu
15) Hidup sehat, yaitu berusaha untuk dapat hidup sehat dan
terhindar dari berbagai penyakit
16) Berhati-hati, yaitu melakukan segala perbuatan dengan teliti,
cermat, serta penuh pertimbangan dan perhitungan
17) Rela berkorban,yaitu mau melakukan atau memberikan sesuatu
sebagai pernyataan kebaktian dan kesetiaan kepada Allah, atau
kepada manusia.
18) Pemberani, yaitu memiliki keberanian dalam melakukan
kegiatan-kegiatan yang mulia
19) Dapat dipercaya, yaitu melakukan sesuatu dengan penuh
kejujuran dan kepercayaan
20) Jujur, yaitu menyampaikan sesuatu secara terbuka, apa adanya
dan sesuai dengan hati nurani
21) Menepati janji, yaitu selalu melaksanakan apa yang telah
menjadi janjinya.
22) Adil, yaitu menempatkan sesuatu pada temoat yang semestinya
23) Rendah hati, yaitu berperilaku yang mencerminkan sifat yang
berlawanan dengan kesombongan.
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24) Malu berbuat salah, yaitu merasa malu untuk melakukan
perbuatan-perbuatan salah dan tercela
25) Pemaaf, yaitu mau memberi maaf terhadap kesalahan orang lain
26) Berhati lembut, yaitu memiliki sifat dan sikap yang penuh
dengan kelembutan dan kasih sayang
27) Berkerja keras, yaitu melakukan perkerjaannya secara optimal
28) Tekun yaitu rajin, keras hati dan bersungguh-sungguh dalam
menyelesaikan suatu perbuatan.
29) Disiplin yaitu taat pada peraturan atau tata tertib yang berlaku
30) Bersemangat,

yaitu

melakukan

semangat

tinggi

untuk

melakukan perbuatan yang baik
31) Dinamis yaitu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri
dengan keadaan.
32) Ramah yaitu suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan
33) Sportif yaitu bersifat ksatria dan jujur
34) Tabah yaitu tetap kuat hati dalam menghadapi kesulitan.
35) Terbuka yaitu tidak menutup-nutupi apa yang semestinya
disampaikan kepada orang lain.
36) Tertib yaitu teratur menurut aturan yang ada
37) Taat peraturan yaitu mentaati peraturan yang berlaku
38) Toleran yaitu menghargai dan membiarkan pendirian yang
berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri
39) Kebersamaan, yaitu tidak egois atau mementingkan diri sendiri
40) Santun yaitu halus dan baik budi bahasa dan tingkah lakunya
41) Empati yaitu mampu menghadapi perasaan dan pikiran orang
lain
42) Toleransi yaitu menghargai orang lain yang berbeda dengannya
43) Berbakti kepada orang tua, yaitu selalu menghormati dan patuh
kepada kedua orang tua.
44) Menghormati orang lain, yaitu selalu mengormati orang lain
dengan cara yang selayaknya.
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45) Pemurah yaitu suka memberi orang lain dan tidak pelit
46) Peduli lingkungan sekitar yaitu selalu menjaga dan memelihara
lingkungan sekitar dan tidak merusaknya
g.

Faktor pembentukan karakter siswa
Ada dua faktor yang mempengaruhi karakter manusia(Heri
Gunawan, 2012, hal.19-21) yaitu faktor internal dan eksternal :
1) Faktor Internal
Terdapat banyak faktor internal yang mempengaruhi
karakter, diantaranya adalah :
a) Insting dan Naluri
Insting adalah suatu

sifat yng dapat menumbuhkan

perbuatan yang menyampaikan pada tujuan dengan berfikir
lebih dahulu kearah tujuan itu dan tidak didahului latihan
perbuatan itu. Naluri merupakan tabiat yang dibawa sejak
lahir yang merupakan suatu pembawaan asli. Pengaruh naluri
pada diri seseorang tergantung pada penyalurannya, naluri
dapat menjerumuskan manusia pada kehinaan, tetapi dapat
juga mengangkat derajat seseorang menjadi lebih tinggi jika
naluri tersebut disalurkan kepada hal yang lebih baik dengan
tuntunan kebenaran.
b) Adat atau Kebiasaan
Salah satu faktor penting dalam tingkah laku manusia
adalah kebiasaan, karena sikap dan perilaku yang menjadi
karakter sangat erat sekali dengan kebiasaan yang dimaksud
dengan kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang
sehingga mudah untuk dikerjakan.
c) Kehendak dan Kemauan
Ialah kemauan untuk melangsungkan segala ide dan segala
yang dimaksud walau disertai dengan berbagai rintangan dan
kesukaran-kesukaran namun sekali-kali tidak mau tunduk
kepada rintangan tersebut.
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d) Suara batin atau suara hati
Hati adalah sebagai menejer yang akan menentukan
apakah seluruh anggota badan diarahkan diperintahkan untuk
menjadi baik dan buruk, dengan begitu hti merupakan
penentu perilaku manusia termasuk karakternya.

e) Keturunan
Keturunan

merupakan

salah

satu

faktor

yang

mempengaruhi perbuatan manusia . Dalam kehidupan kita
sering kali berperilaku menyerupai orang tua bahkan nenek
ataupun kakek yang sudah jauh, sifat yang diturunkan itu
pada garis besarnya ada dua yaitu sifat jasmaniah yakni
kekuatan dan kelemahan otot-otot dan urat saraf orang tua
yang diwariskan kepada anaknya dan sifat ruhaniyah yakni
lemah dan kuatnya suatu naluri dapat diturunkan pula oleh
orang tua yang kelak mempengaruhi perilaku anak cucunya.
2) Faktor Eksternal
a) Pendidikan Formal
Pola pendidikan formal tumbuh kembang karakter anak
amat dipengaruhi oleh sikap, cara, dan kepribadian guru yang
mendidiknya. Anak akan mengikuti perbuatan orang yang
dilihatnya, maka dalam hal ini guru harus memberikan
contoh perilaku yang positif, perhatian, kasih sayang,
pembiasaan-pembiasaan sikap yang baik seperti keterbukaan,
pengendalian diri, dan kepercayaan terhadap orang. Jika
proses pendidikan terhadap anak berjalan baik, maka
perkembangan karakter anak akan berkembang secara
maksimal.
b) Lingkungan
Lingkungan adalah suatu yang mengelilingi tubuh yang
hidup seperti tumbuh-tumbuhan, keadaan tanah, udara, dan
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pergaulan. Manusia hidup selalu berhubungan dengan
manusia yang lainnya atau juga dengan alam sekitar, itulah
sebabnya manusia harus harus bergaul dan dalam pergaulan
itu saling mempengaruhi pikiran, sifat dan tingkah laku.
Adapun lingkungan dibagi kedalam dua bagian yaitu
lingkungan yang bersifat kebendaan yaitu alam yang dapat
mempengaruhi dan menentukan tingkah laku manusia dan
lingkungan pergaulan yang bersifat keharmonian, pergaulan
dapat mempengaruhi kepribadian seseorang, pergaulan yang
baik dapat membentuk kepribadian menjadi lebih baik
begitupun sebaliknya, jika seseorang hidup dan bergaul
didalam

lingkungan

pembentukan

yang

akhlaknya

kurang
maka

mendukung

setidaknya

dia

dalam
akan

terpengaruh oleh lingkungan tersebut.(Heri Gunawan, 2012,
hal. 21-22)
3.

Suku anak dalam
a.

Pengertian suku anak dalam
Isitlah Suku Anak Dalam digunakan untuk menyebut suku
terasing yang berada di provinsi Jambi. Istilah yang mempunyai arti
sama dengan Suku Anak Dalam adalah Orang Rimba dan Orang
Kubu (Wisri, 2014, hal. 49). Orang rimba adalah suku yang
hidupnya bergantung pada hutan. Mereka lahir tumbuh dan
berkembang biak didalam hutan rimba, bermata pencarian sebagai
petani ladang yang berpindah, berburu dan meramu, mereka hidup
dengan aturan, norma dan adat-istiadat yang ada dihutan rimba. Kata
kubu lebih menggambarkan pada cerminan kebodohan dan
keterbelakangan. Orang rimba, suku anak dalam atau kubu
merupakan suatu masyarakat yang hidupnya secara berkelompok
yang terpencar didalam hutan atau pinggiran sungai serta kurang
terlibat

dalam jaringan pelayanan sosial, ekonomi, politik,

pendidikan dan pemerintah.(Syamsudhuha Saleh, 2014, hal. 314)
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Jadi suku anak dalam adalah sekelompok manusia yang hidup
berpindah-pindah didalam hutan tidak mengenal tehnologi dan
informasi, serta sulit bersosialisasi dengan masyarakat luar, mereka
hidup sangat bergantung pada hutan, memanfaatkan kekayaan alam
untuk bertahan hidup.

Dalam kesehariannya mereka melakukan

kegiatan berburu binatang-binatang seperti kijang, babi, ular dan
lainnya untuk dijadikan makanan serta meramu tumbuh-tumbuhan
untuk dijadikan obat-obatan.
b. Sejarah suku anak dalam
Sejak ratusan tahun yang lampau, daerah Jambi telah dihuni
oleh Suku Kerinci, Suku Melayu dan Suku Anak Dalam. Suku Anak
Dalam merupakan bagian dari kelompok masyarakat terasing yang
berada di Propinsi Jambi yang tersebar di tiga kabupaten yaitu
kabupaten sarolangun, tebo dan batang hari. Berdasarkan sejarah
suku anak dalam yang biasa disebut dengan “orang rimbo” masih
penuh misteri bahkan sampai saat ini tidak ada yang dapat
memastikan asal usul tentang anak dalam.
Menurut Koentjaraningrat bahwa asal mula adanya masyarakat
terasing dapat dibagi dua yaitu yang pertama dengan menganggap
bahwa masyarakat terasing itu merupakan sisa-sisa dari produk lama
yang tertinggal didaerah-daerah yang tidak dilewati oleh penduduk
sekarang. Kedua bahwa mereka merupakan bagian dari penduduk
sekarang yang karena peristiwa-peristiwa tertentu mereka diusir atau
melarikan diri kedaerah-daerah terpencil sehingga mereka tidak
mengikuti perkembangan dan kemajuan penduduk sekarang.(Ahmad
Syafi’i Mufid, 2012, hal. 62)
Seperti

yang

dikatakan

M.Nurdin

zuhdi

dalam

jurnal

Syamsudhuha Saleh bahwa orang rimba sudah ada sejak hutan rimba
itu

ada,

orang

rimba

ada

sejak

kerajaan-kerajaan

yang
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keberadaannya

sudah

berabad-abad

lamanya

jauh

sebelum

datangnya penjajahan. Orang rimba merupakan keturunan dari
kerajaan-kerajaan yang dulu pernah ada di Indonesia, seperti
kerajaan Sriwijaya yang selama ini diyakini berada di sekitar
Palembang dan Jambi, Sumatra. Menurut informasi yang di dapat
oleh M. Nurdin zuhdi, orang rimba dahulu merupakan rakyat dari
sebuah kerajaan yang memberontak. Kemudian mereka diperangi
sehingga mereka melarikan diri dan bersembunyi di dalam hutan.
Karena sudah lamanya mereka sembunyi dan hidup di hutan rimba,
mereka lama kelamaan betah dan terbiasa hidup di hutan rimba dan
jadilah orang rimba. Sejak saat itulah orang rimba ada sampai
sekarang. (Syamsudhuha Saleh, 2014, hal. 315)
c.

Kepercayaan suku anak dalam
Sistem religi atau kepercayaan Orang Rimba adalah dinamisme
dan animisme. Mereka memercayai kekuatan alam. Mereka memuja
roh nenek moyang. Mereka memiliki banyak Dewa yang mereka
anggap Tuhan. Ada lebih dari seratus dewa yang diyakini oleh orang
rimba. Setidaknya hanya ada sekitar delapan dewa yang paling
sering dijadikan tempat pertolongan bagi orang rimba. Di antaranya
adalah Dewa Harimau, Dewa Trenggiling, Dewa Gajah, Dewa
Kucing, Dewa Huluaye, Dewa Madu, Dewa Penyakit, dan Dewa
Padi. Akan tetapi mereka sesungguhnya tidak benar-benar bertuhan.
Mereka benar-benar masih merupakan masyarakat primitif. Suku
Anak Dalam memercayai adanya Tuhan, namun wujud dan
gambaran Tuhan sangat abstrak. Mereka berkeyakinan adanya
makhluk halus yang ada di dunia, yang dapat berupa dewa, arwah
orang yang sudah mati yang mereka sebut malaikot dan silom.
Dewa-dewa, malaikot, silom hidup dalam dunia gaib yang mereka
sebut sebagai halom dewo. Dewo dan Dewi fungsi dan perannya
mirip dengan Tuhan dalam konsepsi agama monotheis. Namun
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demikian nyatanya mereka juga memercayai Tuhan tunggal sebagai
pencipta alam, sehingga konsep ketuhanan Suku Anak Dalam sangat
unik sekaligus membingungkan. Peran Tuhan tertinggi sebagai
pencipta alam seolah-olah hanya untuk menjelaskan tentang
penciptaan kehidupan. Karena pada kenyataannya, meskipun
eksistensi Tuhan tertinggi diakui akan tetapi hampir tidak pernah
disinggung dalam kehidupan keseharian. Dewa serta Dewi yang
selalu disinggung dan benar-benar berperan dalam kehidupan. Dewa
dan Dewi adalah tujuan berdoa, tujuan meminta ampun, dianggap
yang akan menjatuhkan kesenangan maupun kutukan, dan lainnya.
Misalnya ketika takut melakukan sesuatu karena merupakan
pantangan, mereka umumnya beralasan “nanti dikutuk Dewo.(Heri
Kuswanto, 2016, hal.53)
B. Penelitian yang relavan
Sebelum penulis mengadakan penelitian, terlebih dahulu mengadakan
studi relavan yaitu identifikasi sumber-sumber dalam bentuk hasil penelitian
yang telah ada dan relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan
dengan tujuan agar tidak terjadi persamaan dalam penelitian baik dari sisi
materi penelitian subjek maupun hasil temuan penelitian. Ada beberapa hasil
penelitian yang relavan antara lain :
Yusnita Khoerotul Nisa (2017) dengan judul skripsi” Pembentukan
karakter Religius siswa di sekolah dasar terpadu putra harapan Purwokerto
Banyumas”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai upaya pembentukan
karakter religius melalui bentuk kegiatan pembiasaan yang terprogram seperti
adanya program tahfidzul qur’an, tahfidzul hadist, berpakaian syar’i, shalat
zuhur dan shalat dhuha berjama’ah yang mana pembiasaan tersebut dilakukan
setiap hari, adapun program pembiasaan yang dilakukan setiap minggu sekali
diantaranya shalat jum’at, bisnis day, jum’at bersih dan infak kelas (Yusnita
Khoeratul Nisa, 2017). Skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan
dengan penelitian yang penulis lakukan diantara persamaannya adalah samasama membahas pendidikan karakter. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi
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tersebut membahas pembentukan karakter religius siswa melalui kegiatan
keagamaan dan yang menjadi subjek penelitian adalah siswa di sekolah dasar
terpadu Putra Harapan Purwakerto sedangkan dalam peneliti ini membahas
mengenai pembentukan karakter dalam berperilaku sehari-hari dan yang
menjadi subjek penelitiannya yaitu masyarakat terasing Suku anak dalam
yang baru mengenal pendidikan agama.
Feli Ardiansah (2019) dengan judul skripsi “Implementasi pendidikan
agama islam berbasis karakter di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga” Dalam
Penelitian tersebut membahas mengenai implementasi pendidikan agama
islam berbasis karakter tetapi lebih kepada metode pengajarannya dan faktor
yang mempengaruhi implementasi pendidikan agam islam berbasis
karakter.(Feli Ardiansah) Dalam penelitian yang dilakukan oleh Feli
Ardiansah memiliki persamaan dengan peneliti yakni dalam pembahasan
yang dibahas masih meliputi pendidikan karakter. Namun juga terdapat
perbedaan yaitu jika penelitian yang dilakukan oleh saudara Feli Ardinsah
memfokuskan penelitiannya kedalam implementasi pendidikan agama islam
berbasis karakter dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi
pendidikan agama islam berbasis karakter di SMP Muhammadiyah salatiga.
Sedangkan peneliti

membahas mengenai

penerapan mata

pelajaran

pendidikan agama islam dalam membentuk karakter siswa suku anak dalam
yang mana siswa suku anak dalam ini merupakan siswa yang memiliki latar
belakang ketertinggalan, mereka merupakan masyarakat yang baru mengenal
pendidikan agama.
Muhammad Wahyudi (2016) dengan judul tesis” Implementasi
pembelajaran pendidikan agama islam (PAI) dalam pembentukan karakter
religius dan sikap kepedulian sosial siswa di SMK Negeri 1 Kota Batu ” .
Fokus penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan pembelajaran PAI dalam
membentuk karakter religius dan sikap peduli sosial yang ada di Sekolah
Menengah Kejuruan hingga faktor pendukung dan penghambatnya, adapun
hasil dari penelitian adalah implementasi pembelajaran pendidikan agama
Islam dalam pembentukan karakter religius dan kepedulian sosial siswa
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dalam pelaksanaannya ada dua cara yaitu intrakulikuler dan ekstrakulikuler
dengan berbagai metode pendekatan, adapun metode pengajaran kurikuler
diantaranya metode ceramah, cerita, diskusi, tanya jawab demontran crill
(pelatihan), dan pemberian tugas. Dan metode pengajaran ekstrakurikuler
diantaranya metode permisalan, pembiasaan, pengawasan, bermain, nasihat
dan pemberian tugas. (Muhammad Wahyudi, 2016)
Dalam penelitian tersebut juga terdapat persamaan dan perbedaan,
diantara persamaan tersebut yaitu pembentukan karakter siswa dalam
pendidikan agama islam. Sedangkan perbedaannya yaitu jika penelitian yang
dilakukan oleh saudara Muhammad Wahyudi hanya fokus kepada karakter
religius serta kepedulian sosial Sedangakan dalam penelitian ini membahas
mengenai perubahan karakter siswa suku anak dalam setelah diberikan
pengajaran oleh guru pendidikan agama Islam yang mana siswa suku anak
dalam ini merupakan siswa yang memiliki latar belakang ketertinggalan,
mereka merupakan masyarakat yang baru mengenal pendidikan agama.

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

32

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian
Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif
yang dimaksudkan untuk memaparkan dan menggambarkan hasil penelitian
secara objektif terhadap keadaan dan karakteristik pelaku yang di temui
dilapangan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa,
aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara
individual

atau

kelompok.

Kemudian

penulis

menggunakan

model

pendekatan deskriftive yang mana penulis menguraikan kata-kata menurut
pendapat responden sesuai dengan pertanyaan peneliti.
Dalam pengambilan sampel sumber data di lakukan secara purposive
yaitu dimana peneliti telah menentukan pengambilan sampel dengan cara
menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga
diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian, teknik pengumpulan
data dengan trianggulasi (gabungan ) analisis data bersifat induktif/kualitatif
dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan kan makna dari pada generalisasi
(Sugiono, 2011, hal. 9) . Metode kualitatif di gunakan untuk mendapatkan
data lebih mendalam, yang mana data tersebut mengandung makna yang
sangat berarti bagi peneliti. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang
pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang didapat. Penelitian
kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka
untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku
individu atau sekelompok orang. Penelitiaan kualitatif adalah penelitian yang
menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan
pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang
berkonteks khusus (Lexy J.Moleong, 2018, hal.5)
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B. Setting dan subyek penelitian
1.

Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah SEKOLAH DASAR
NEGERI 191/VII PEMATANG KABAU II yang berlokasi di Jl. Air
Panas Desa Pematang Kabau II Kecamatan Air Hitam Kabupaten
Sarolangun Provinsi Jambi. Adapun alasan pemilihan tempat penelitian
karena sekolah tersebut merupakan satu-satunya sekolah dasar negeri
yang mendidik suku anak dalam didaerah Air Hitam Kabupaten
Sarolangun, walaupun siswanya bukan hanya suku anak dalam saja
karena sudah banyak masyarakat sekitar yang memasukkan anaknya
untuk belajar disekolah tersebut.

2.

Subyek penelitian
Adapun yang menjadi subyek penelitian disini adalah Guru
pendidikan agama Islam. Key informan dalam penelitian ini adalah guru
Pendidikan Agama Islam yang berkewajiban membentuk moral dan
akhlak siswa, informan tambahan disini adalah kepala sekolah, dan
tenaga pendidik di SDN 191/VII Pematang Kabau II, serta yang
dimaksud dengan responden dalam penelitian ini adalah seseorang yang
diminta untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan oleh peneliti yaitu

siswa suku anak dalam

yang

menempuh pendidikan di SDN 191/VII Pematang Kabau II.
C. Jenis data dan sumber data
1.

Jenis data
Pengambilan dan pengumpulan data menggunakan dua jenis data yaitu:
a.

Data primer
Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui
wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sample dalam
penelitiannya. Data ini dapat direkam atau dicatat peneliti (Iskandar,
2009, hal. 18). Data tentang pendidikan agama islam dalam
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pembentukan karakter suku anak dalam di SD N 191/VII Pematang
kabau II kec.Air Hitam Kab.Sarolangun, khususnya mengenai:
1) Bentuk karakter perilaku suku anak dalam di SDN 191/VII
Pematang Kabau II Kec.Air Hitam Kab.Sarolangun
2) Kendala yang dihadapi oleh guru pendidikan agama Islam
dalam membentuk karakter Islami suku anak dalam di SD N
191/VII Pematang Kabau II Kec.Air Hitam Kab.Sarolangun.
3) Solusi untuk menghadapi kendala yang terjadi selama proses
pembentukan karakter siswa suku anak dalam di SDN 191/VII
Pematang Kabau II Kec.Air Hitam Kab. Sarolangun.
b.

Data sekunder
Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri
pengumpulannya oleh peneliti. Misalnya dari biro statistik, majalah,
koran keterangan-keterangan atau publikasi lainnya (Muhtar, 2010,
hal. 91) Dan data skunder yang lain juga termasuk yaitu data yang
di peroleh dari pihak kedua sebagai perantara dan data ini bersifat
sebagai penunjang dalam suatu penelitian yang meliputi :
1)

Historis dan geografis

2)

Keadaan dan jumlah kelas

3)

Struktur organisasi

4)

Situasi di SD N 191/VII Pematang Kabau II Kec.Air Hitam
Kab.Sarolangun

2.

Sumber data
Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat
diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat ataupun
mendengarkan (Iskandar, 2009, hal. 19) . Sedangkan sumber data dalam
penelitian ini yaitu :
a.

Berupa manusia meliputi kepala sekolah, guru dan siswa suku anak
dalam

b.

Berupa situasi meliputi karakter akhlak perilaku suku anak dalam
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c.

Berupa dokumentasi meliputi arsip, gambar dan rekaman wawancara

D. Teknik pengumpulan data
Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan
dokumentasi.
1.

Observasi
Observasi digunakan peneliti untuk mengamati langsung objek
penelitian. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara
sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Hadari
Nawawi, hal. 100). Metode observasi yang digunakan adalah observasi
langsung

wawancara

dengan

cara

pengambilan

data

dengan

menggunakan mata tanpa ada bantuan alat standar lain untuk kepentingan
tersebut (Nazir, 1998, hal. 212). Dalam penelitian ini, teknik yang akan
di gunakan adalah in participation observation dimana peneliti berada di
dalam objek, yang pada dasarnya meliputi : pangamatan tanpa
menyembunyikan identitas Dalam observasi nanti, peneliti tidak terlibat
langsung di dalam kehidupan orang di observasi dan secara terpisah
berkedudukan selaku pengamat.(Hadari Nawawi, hal. 104)
Observasi ada dua macam yaitu participant observation (observasi
berperan serta) dan non participant observation (tidak berperan serta).
Observasi yang tidak berperan serta ada dua bentuk yaitu observasi
terstruk dan observasi tidak terstruktur.
Berdasarkan dari penjelasan mengenai observasi ini peneliti
menggunakan jenis observasi non participant observation yang
terstruktur, dimana peneliti akan merancang terlebih dahulu secara
sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya
Penelitian kualitatif dapat dilakukan secara tak berstruktur, dengan
tidak menggunakan panduan yang telah disiapkan sebelumnya. Sebab
apa yang diperlukan relevan observasi biasanya bekembang sewaktu
kegiatan penelitian berlangsung. Teknik ini dipergunakan untuk
mempelajari secara langsung permasalahan yang sedang diteliti, sehingga
dapat dilihat dan diketahui secara empiris dan fenomena yang terjadi
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dengan persoalan yang dikaji. Fungsi teknik ini selain untuk mencari data
juga sekaligus untuk cross check terhadap data lain, sehingga hasil
pengamatan dapat dimaknai

dan diinterprestasikan lebih lanjut

berdasarkan teori yang menjadi acuan.
Terkait dengan penelitian ini penulis melakukan observasi tentang
proses pembelajaran pendidikan agama islam dalam membentuk karakter
suku anak dalam. Adapun yang diobservasi dalam hal ini adalah suku
anak dalam ketika sedang belajar.
Melalui Observasi peneliti langsung melakukan pengamatan umum
tentang:
a.

Historis dan Geografis

b.

Keadaaan dan jumlah kelas

c.

Struktur organisasi

d.

Keadaan tenaga pengajar
Adapun jenis observasi adalah observasi terstruktur dan terstruktur

yaitu peneliti telah mengetahui terlebih dahulu aspek apa dari aktifitas
yang diamati kerelevanannya dengan masalah serta tujuan penelitian dan
kemungkinan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
Observasi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi berkaitan dengan
permasalahan penelitian selanjutnya dilakukan catatan.
2.

Wawancara
Wawancara

adalah

suatu

teknik

pengumpulan

data

untuk

mendapatkan informasi yang di gali dari sumber data langsung melalui
percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif
sifatnya mendalam karena ingin mengexplorasi informasi secara holistic
dari informan (Djam’an dan Aan Komariah, hal. 130). Wawancara
merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang
mengajukan

pertanyaan

dan

terwawancara

(interviewee)

yang

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.(Lexy J.Moleong, 2018,
hal.186). Tujuan utama wawancara adalah berguna untuk mengetahui
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pengetahuan, informasi, pemikiran, sikap prilaku, kepercayaan, dan
interprestasi.
Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak
terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun
dengan menggunakan telepon. Wawancara terstruktur digunakan sebagai
teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah
mengetahui dengan pasti tetang informasi apa yang akan diperoleh, oleh
karena itu dalam melakukan wawancara pengumpul data telah
menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis
yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan (Sugiono, 2011, hal. 138)
Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana
peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun
secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman
wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan
yang akan ditanyakan, dalam wawancara tidak terstruktur peneliti belum
mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh sehingga peneliti
lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden.
Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut
maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang
lebih terarah pada suatu tujuan (Sugiono, 2011, hal. 140)
Dilihat

dari

pengertian

dan

jenis

wawancara

ini

peneliti

menggunakan jenis wawancara yang tidak terstruktur yaitu peneliti
belum mengetahui secara pasti tentang informasi apa yang akan
diperoleh. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis
besar

permasalahan

yang

akan

ditanyakan.

Penulis

melakukan

wawancara dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini.
3.

Dokumentasi
Analisi dokumen di lakukan untuk mengumpulkan data yang
bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di tempat penelitian
ataupun yang berada di luar penelitian, yang hubungannya dengan
penelitian tersebut. (Iskandar, 2009, hal. 134) Dokumen merupakan
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catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan,
gambar, atau karya-karya monumental dari sesorang dokumen yang
berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life
histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang
berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.
Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang berupa
gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan
pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam
penelitian kualitatif (Sugiono, 2011, hal. 240) Dokumentasi ditujukan
untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi bukubuku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film
dokumenter, data yang relevan penelitian.
Untuk dokumentasi penulis mengambil foto-foto yang berhubungan
dengan proses selama penelitian berlangsung, dokumentasi digunakan
untuk menemukan data tentang sejarah sekolah, visi misi sekolah,
workshop, rapat dan data yang berhubungan dengan proses penelitian.
E. Teknik analisis data
Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan
menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi),
dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain
sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada
orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data,
menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat
kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Sugiyono, 2018, hal.
244)
Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis
berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi
hipotesis, hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut selanjutnya
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dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat
disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan
data yang terkumpul, bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara
berulang-ulang dengan teknik triangulasi ternyata hipotesis diterima maka
hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data model Miles dan
Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam
periode tertentu. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara
terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
1.

Reduksi data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan 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. Secara
teknis, pada kegiatan reduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian
ini meliputi: perekapan hasil wawancara kemudian pengamatan hasil
pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2.

Penyajian data
Menyajikan data yaitu menyusun sekumpulan informasi yang
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan
tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart
atau sejenisnya. Dalam penelitian ini, secara teknis data-data akan
disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, foto, bagan.

3.

Penarikan kesimpulan
Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam
penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya
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pernah ada. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif
mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal,
tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam
penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang
setelah penelitian berada dilapangan. Secara teknis proses penarikan
kesimpulan dalam

penelitian

ini

akan

dilakukan

dengan

cara

mendiskusikan data-data hasil temuan dilapangan dengan teori-teori yang
dimasukan dalan bab tinjauan pustaka (Sugiyono, 2018, hal. 252)
F. Uji keterpercayaan data
Uji keabsahan data melalui triangulasi adalah pemeriksaan data yang
sangat sering dan banyak digunakan dalam penelitian kualitaitf. Ini terjadi
karena triangulasi memberi peluang paling besar untuk mendapatkan data
sesuai dengan realitas sesungguhnya. Trianggualasi adalah pengamatan yang
terus menerus sampai datanya jenuh. Uji keabsahan data melalui triangulasi
adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang
lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding
terhadap data itu, teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah
pemeriksaan melalui sumber lainnya.
Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat
yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Lexy J.Meleong, 2018, hal. 331)
Hal itu dapat dicapai dengan jalan :
1.

Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

2.

Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa
yang dikatakannya secara pribadi

3.

Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai

pendapat dan pandangan orang seperti

rakyat

biasa, orang yang

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
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G. JADWAL PENELITIAN
Tabel 3.1 Tabel Penelitian

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BENTUK KEGIATAN
ACC Judul
Pembuatan Proposal
Bimbingan Proposal
Seminar Proposal
Perbaikan Proposal
Surat Izin Riset
Penelitian
Bimbingan Skripsi
Perbaikan Skripsi
Pramunaqasyah
Munaqasyah

MEI

M
4

JUNI

SEPT

M
1

M
3

M
4

√

√

√

OKT

M
2

M M M
3 4 3

√

√

M
4

2019/2020
DES

M
2

JAN

FEB

MAR

APR

M M M M M M M M M M M M
1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 3 4

√
√

√
√
√
√
√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√
√
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A.

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Pendidikan Agama
Islam dalam membentuk karakter Islami Suku Anak Dalam di SDN 191/VII
Pematang Kabau II Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun, Maka peneliti akan
memaparkan data mengenai Sekolah Dasar Negeri 191/VII Pematang Kabau
II Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, sebagai berikut :
1.

Letak Geografis SDN 191/VII Pematang Kabau II
Adapun lokasi dilaksanakannya penelitian ini adalah SDN 191/VII
Pematang Kabau II, sekitar 260 KM arah barat Kota Jambi. Berlokasi di
Jalan Mataram, Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam Kabupaten
Sarolangun Provinsi Jambi. Kode pos 37391, Tlp:

, Email:

SDN191/VIIPematangKabau@gmail.com
Adapun batasan-batasan geografis SDN 191/VII Pematang Kabau
II adalah sebagai berikut:
a.

Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bukit Suban

b.

Sebelah timur berbatasan dengan pemukiman penduduk Desa
Pematang Kabau

c.

Sebelah selatan berbatasan dengan perkebunan karet penduduk

d.

Sebelah utara berbatasan dengan hutan bukit dua belas

(Dokumentasi Sekolah Dasar Negeri 191/VII Pematang Kabau II tahun
2020)
2.

Sejarah dan profil SDN 191/VII Pematang Kabau II.
Sekolah formal yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten
Sarolangun Bangko pada tahun 1994 ini pada awalnya diperuntukkan
bagi orang rimba yang terjaring dalam program PKMT ( pemukiman
masyarakat terasing), didirikanlah 2 bangunan sekolah negeri untuk
suku anak dalam berdasarkan usulan kepala sekolah pertama yang
43
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bernama Pak Sobirin dibantu dengan salah satu anggota suku anak
dalam yang bernama temenggung biring. Namun kala itu minat suku
anak dalam untuk bersekolah masih belum ada, mereka menganggap
bahwa sekolah hanya akan merusak kebudayaan leluhur mereka,
sehingga anak-anak rimba ini tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk
pergi kesekolah. Bukan hanya suku anak dalam saja yang bersekolah
disini tetapi masayarakat setempat juga memasukkan anaknya untuk
mengenyam pendidikan di sekolah tersebut.Khusus untuk suku anak
dalam yang ingin menempuh pendidikan di SDN 191/VII Pematang
Kabau II, mereka tidak memiliki batas usia sekolah seperti nonSAD,
selama mereka ( suku anak dalam ) masih mau bersekolah, SDN
191/VII Pematang Kabau II ini siap untuk menerima dan mendidiknya,
bahkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan ada beberapa suku
anak dalam yang berusia 15 tahun namun masih duduk di bangku kelas
VI SD. (Observasi, 26 Januari 2020)Sekolah Dasar Negeri (SDN)
191/VII Pematang Kabau II berdiri diatas tanah dengan luas 1600
M2dan didirikan pada tanggal 01 Januari tahun 1994 dengan nomorSK
pendirian sekolah 645, nomor SK izin operasional 644, NPSN
10503748 berstatus Sekolah Dasar Negeri dengan akreditasi B.
(Dokumentasi Sekolah Dasar Negeri 191/VII Pematang Kabau II tahun
2020)
3.

Visi dan Misi SDN 191/VII Pematang Kabau II
a. Visi
Visi sekolah adalah suatu kerangka kerja organisasi yang
merupakan kepercayaan lembaga sekolah tentang tujuan-tujuan yang
lebih disukai, metode dan iklim-iklim dimana diciptakan sebagai
jiwa masyarakat yang membangun norma perilaku. Visi juga disebut
pernyataan yang memberikan inspirasi dari suatu pemimpin masa
depan yang disusun dan dimengerti dalam suatu scenario yang jelas,
bagaimana visi akan dicapai. Suatu visi yang baik tidak hanya tujuan
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yang berharga tetapi juga tantangan dan menjangkau semua orang
yang ada di sekolah.
Dengan kata lain, visi merupakan suatu hasil yang ingin kita
capai atau suatuu kondisi yang dicita-citakan akan tercapai pada
suatu saat dimasa depan dalam kurun waktu tertentu sesuai yang
ditetapkan. Adapun Visi SDN 191/VII Pematang kabau II adalah :
1) Terwujudnya anak didik yang menciptakan siswa yang cerdas,
terampil, percaya diri, dan bertanggung jawab
b. Misi
Misi adalah rumusan masalah tentang tujuan dasar yang melatar
belakangi keberadaan sekolah dan merupakan suatu langkah-langkah
yang harus dilaksanakan sebagai bentuk usaha nyata mewujudkan
visi organisasi, perusahaan ataupun lembaga. Misi merupakan halhal yang penting yang harus dilakukan oleh sekolah/madrasah dalam
upaya untuk mencapai visi. Adapun Misi SDN 191/VII Pematang
Kabau II adalah :
1) Membekali pengetahuan dasar ilmu pengetahuan umum dan
agama secara memadai
2) Membekali siswa dengan wawasan yang luas tentang berbagai
hal
3) Menumbuhkan motivasi belajar siswa melalui suasana belajar
yang kondusif
4) Memotifasi siswa untuk mengembangkan kreatifitas masingmasing sesuai minat
5) Membentuk disiplin dan kerja sama yang baik antara siswa
maupun guru
(Dokumentasi Sekolah Dasar Negeri 191/VII Pematang Kabau II
tahun 2020)
4.

Tata tertib dan Kode etik peserta didik SDN 191/VII Pematang Kabau
II
a.

Tata tertib
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

46

1) Siswa datang 20 menit sebelum pelajaran dimulai
2) Setelah bel masuk berbunyi siswa berbaris didepan kelas,
kemudian masuk satu persatu dengan tertib dan teratur
3) Sebelum dan sesudah pelajaran siswa wajib berdoa dipimpin
oleh ketua kelas atau bergiliran
4) Waktu pelajaran berlangsung siswa wajib menjaga ketertiban
sekolah
5) Waktu istirahat, siswa wajib menjaga ketertiban kelas
6) Siswa wajib berpakaian sopan dan berseragam dengan
ketentuan sebagai berikut :
7) Siswa wajib mengikuti upacara bendera setiap hari senin yang
dimulai pukul 07.00 WIB
8) Siswa

yang

tidak

masuk

sekolah

harus

memberi

keterangan/surat izin
9) Siswa harus memiliki alat tulis sendiri
10) Siswa wajib mengerjakan PR dirumah
11) Siswa wajib megikuti kegiatan ekstrakurikuler
12) Siswa wajib melaksanakan piket kebersihan kelas harian
disekolah
13) Siswa tidak diperbolehkan membawa uang berlebihan
14) Siswa tidak diperbolehkan membawa handphone/HP
15) Siswa dilarang makan diluar sekolah selama jam belajar
disekolah
16) Siswa wajib mentaati tata tertib sekolah bagi yang melanggar
akan dikenakan sanksi dari sekolah
(Dokumentasi Sekolah Dasar Negeri 191/VII Pematang Kabau II
tahun 2020)
b. Kode etik peserta didik
1) Peserta didik adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa
2) Menghormati pendidik dan tenaga kependidikan
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3) Disiplin untuk mengikuti proses belajar dengan menjunjung
tinggi ketentuan pembelajaran dan mematuhi semua peraturan
yang berlaku
4) Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan
harmoni sosial sesama teman
5) Mencintai keluarga masyarakat dan menyayangi sesama
6) Mencintai lingkungan bangsa dan negara
7) Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan,
ketertiban, keamanan, keindahan, dan kenyamanan sekolah.
(Dokumentasi Sekolah Dasar Negeri 191/VII Pematang Kabau II
tahun 2020)
5.

Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan
Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang berkerja di SDN
191/VII Pematang Kabau II adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1 Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan

NO

NAMA

L/
P

1

ADEIRMA
SURYANI,
S.Pd SD
NIP.19760605
1998112001
NURVALIND
A, A.Ma Pd
NIP.19701128
1999082002
YASRI, S.Pd.I
NIP.19780717
2007011022
DETA ANISA

P

ANGGUN
PENI
CAHYANI,
S.E
FATIH
NURBAYINA
H, S.Pd.I

2

3

4
5

6

IJAZAH
TERAKHI
R
S.1.2010

JABATAN

PANGKAT/
GOLONGAN

KEPALA
SEKOLAH

PENATA
TINGKAT
III/D

KET

PNS
I

P

D.II.2005

GURU
KELAS

PENATA
MUDA III/A

PNS

L

GURU
KELAS

PENGATUR
MUDA II/B

PNS

P

S.1
PGSD/PG
MI.2011
SMA 2018

P

S.1.2006

P

S.1.2011

GURU
KELAS
GURU
KELAS

HONOR

GURU
AGAMA

HONOR

HONOR

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

48

7

8
9
10
11

YENI
MARLINA,
S.Pd.I
HALIMATUS
SA’DIAH
DARUL
KOTNI
SULISTIYAN
I
HUSNI
TAMRIN,
SERDA

P

S.1.PGSD/
PGMI.2011

GURU
KELAS

HONOR

P

MAN.2014

HONOR

L

MAN.2009

P

SD.2000

L

SLTA 1993

GURU
KELAS
TATA
USAHA
PERPUST
AKAAN
PENG.DIR
I

HONOR
HONOR
TKS

(Dokumentasi Sekolah Dasar Negeri 191/VII Pematang Kabau II tahun
2020)
6.

Jumlah siswa-siswi pertingkat atau rombel SDN 191/VII Pematang
kabau II
Keadaan murid-murid yang mengikuti kegiatan belajar mengajar di
SDN 191/VII Pematang kabau II Kecamatan Air Hitam Kabupaten
Sarolangun pada tahun ajaran 2019/2020 berjumlah sebanyak 113orang.
Dimana sebanyak 59 orang dari siswa-siswi tersebut merupakan suku
anak dalam yang terdiri dari kelas I, II, III, IV, V, dan VI. Mengenai
keadaan murid di SDN 191/VII Pematang kabau II dapat dilihat melalui
tabel berikut ini :
Tabel 1.2 Jumlah siswa-siswi SDN 191/VII Pematang Kabau II

No

Kelas

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

I

20

15

35

2

II

8

8

16

3

III

12

6

18

4

IV

12

5

17

5

V

9

9

18

6

VI

5

4

9

67

47

113

Total
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(Dokumentasi Sekolah Dasar Negeri 191/VII Pematang Kabau II tahun
2020)
Jumlah Siswa dan agama kepercayaan suku anak dalam yang ada
di SDN 191/VII Pematang kabau II :
Tabel 1.3 Jumlah siswa-siswi suku anak dalam dan
kepercayaannya
No
1
2
3
4
5
6

7.

Kelas

I
II
III
IV
V
VI
Jumlah

Jumlah Siswa SAD
L
P
Jumlah
14
10
24
5
4
9
6
2
8
7
2
9
6
2
8
1
1
59

Islam
20
4
6
8
4
1
43

Agama
Kristen
Kepercayaan
2
2
3
2
2
1
3
1
11
5

Jumlah sarana dan Prasarana
Sarana pendidikan yaitu perlengkapan yang secara langsung
dipergunakan untuk proses pendidikan, seperti meja, kursi, kelas dan
media pengajaran. Prasarana pendidikan ialah fasilitas yang secara tidak
langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman,
kebun dan lapangan.
Keberadaan lembaga/jenjang pendidikan SDN 191/VII Pematang
Kabau II Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun layaknya
sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Hanya saja fasilitas (sarana
dan prasarana) yang mungkin berbeda. Terkait hal itu, sarana dan
prasarana yang dimiliki SDN 191/VII Pematang Kabau II ini masih
belum memadai, seperti areal tempat kegiatan belajar mengajar. Mereka
hanya memiliki 5 ruang kelas belajar dimana 2 ruang belajar masingmasing harus berisikan dua rombel atau dua kelas. Hal lain, yaitu
mereka belum memiliki kantor karena saat ini ruang guru masih
menjadi satu dengan ruang perpustakaan. Namun untuk memenuhi
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tuntutan dan kemajuan sebuah lembaga pendidikan hal yang tidak
mungkin diingkari adalah keinginan setiap sekolah untuk memiliki
sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan memadai agar siswa dan
siswi sebagai peserta didik merasa nyaman belajar.
Semua itu harus dipenuhi dalam rangka menunjang dan
mendukung agar siswa bisa belajar dan mampu menyerap ilmu dengan
cepat, efektif dan efesien. Kemudian, semua sarana dan prasarana harus
dimanfaatkan dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan atau
kondisi lingkungan maupun keadaan lembaga itu sendiri.
Untuk lebih jelasnya keadaan dan jumlah sarana prasarana di SDN
191/VII Pematang kabau II dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 1.4 Keadaan dan jumlah sarana dan prasarana

NO

Nama
Prasarana

Kondisi
Jml

Satuan

Baik

Sedan

rusak

Keterangan

g

1

Ruang belajar

5

buah

2

Ruang Tu

0

buah

3

Ruang guru

0

buah

4

Ruang kepala

0

buah

√

Permanen

sekolah
5

perpustakaan

1

buah

6

Papan tulis

6

buah

7

Lapangan

1

lapangan

√

Permanen

√
√

Tanah

olahraga
8

Mushola

0

buah

9

Wc

2

kamar

10

Kantin sekolah

1

buah

√

Permanen
√

Non
permanen

(Arsip Sekolah Dasar Negeri 191/VII Pematang Kabau II tahun 2020)
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8.

Struktur organisasi SDN 191/VII Pematang Kabau II
Struktur organisasi sekolah berisi tentang sistem penyelenggaraan
dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan transparan.Struktur
organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap
hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, tugas, wewenang dan
tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.Struktur
organisasi merupakan tolak ukur dalam suatu lembaga organisasi baik
lembaga pendidikan maupun lembaga lainnya.Organisasi yang baik
dapat menunjukkan kegiatan yang baik dan juga merupakan pendukung
dalam pelaksanaan segala program kerja organisasi tersebut. Berikut ini
merupakan struktur organisasi yang terdapat di SDN 191/VII Pematang
Kabau II :
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STRUKTUR TENAGA ADMINISTRASI
SEKOLAH DASAR NEGERI
191/VII PEMATANG KABAU II
Komite sekolah
Nugraha

Kepala Sekolah
Ade Irma Suryani
Wakil Kepala Sekolah
Nurvalinda

Tenaga Kebersihan
Sulistiani

Unit
perpustakaan

Wali Kelas I
Anggun Peni C

Wali Kelas II
Yeni Marlina

Tata Usaha
Darul Kotni

Wali Kelas III
Halimatussa’diah

Wali Kelas VI
Deta Anisa

Wali Kelas V
Nurvalinda

Penjaga sekolah

Wali Kelas IV
Yasri

Guru Agama
Fatih N

Siswa

Masyarakat

(Dokumentasi SDN 191/VII Pematang Kabau II Kecamatan Air Hitam Kabupaten
Sarolangun tahun 2020)
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B.

TEMUAN KHUSUS DAN PEMBAHASAN
Setelah melakukan penelitian dengan observasi dan wawancara
kepada beberapa guru dan siswa suku anak dalam maka peneliti
mendapatkan data tentang pendidikan agama Islam dalam membentuk
karakter Islami siswa suku anak dalam di sekolah dasar negeri 191/VII
Pematang Kabau II.
1.

Penanaman nilai-nilai karakter terhadap suku anak dalam
melalui Pengajaran Pendidikan Agama Islam
Melalui pendidikan agama Islam Ibu Fatih Nurbayina selaku
guru mata pelajaran pendidikan Agama Islam berusaha menanamkan
nilai-nilai karakter yang baik terhadap siswa suku anak dalam, adapun
bentuk penanaman karakter yang baik tersebut yaitu melalui :
a.

Melalui Pengajaran
Pengajaran merupakan pemahaman konseptual tetap yang
dibutuhkan sebagai bekal konsep nilai yang kemudian menjadi
rujukan bagi perwujudan karakter tertentu,mengajarkan karakter
berarti memberikan pemahaman pada peserta didik tentang
struktur nilai tertentu, keutamaan, dan maslahatnya. Misalnya
secara sederhana dapat dijelaskan bahwa untuk melakukan
perbuatan baik, seseorang harus memahami dulu apa itu baik,
untuk dapat bertanggung jawab maka harus paham dulu apa itu
tanggung jawab, dan seterusnya. Jadi, pengajaran dibutuhkan
untuk memperkuat aspek kognitif sebagai basis pemahaman
terhadap nilai-nilai yang hendak ditanamkan terhadap siswa.
(Abdul Kosim, 2018, hal. 175)

Dalam hal ini, Ibu Fatih

Nurbayina sebelum memberikan contoh mengenai apa-apa saja
karakter yang baik, maka Ia mengajarkan terlebih dahulu konsep
karakter yang baik dan indikatornya. Seperti yang dikatakan oleh
Ibu Fatih Nurbayina :
“Ya sebelum kita memerintahkan mereka untuk bersifat
jujur misalnya, kita harus mengajarkan terlebih dahulu
apa itu jujur, apa keuntungan bersifat jujur, sehingga
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mereka bisa tertarik untuk membiasakan berperilaku
jujur, begitupun untuk sifat-sifat baik yang lainnya saya
sebagai seorang guru apalagi guru pendidikan agama
Islam yang disetiap materi pembelajarannya terdapat
berbagai macam sifat-sifat karakter yang baik yang
harus diajarkan, maka terlebih dahulu harus
menjelaskan terhadap siswa mengenai konsep dari
berbagai sifat karakter yang baik tersebut.(Wawancara,
28 Januari 2020)
Pernyataan tersebut sesuai dengan observasi yang peneliti
lakukan, terlihat bahwa Ibu Fatih Nurbayina ketika memasuki
kelas II beliau sedang menjelaskan materi mengenai hidup sehat,
apa itu pengertian hidup sehat, tata cara hidup sehat, dan manfaat
berperilaku hidup sehat.(Observasi, 28 Januari 2020)
b. Melalui keteladanan
Manusia lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat.
Pendidik harus terlebih dahulu memiliki karakter yang hendak di
ajarkan, Di sekolah guru hendaklah menjadi gambaran konkret
dari konsep moral dan akhlak yang tumbuh dari nilai-nilai
keimanan, guru menjadi model dari karakter ideal seseorang
individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial baik
disekolah

maupun

di

masyarakat,

dan

menunjukkan

kompetensinya sebagai seorang guru yang patut dicontoh dan
dikagumi.(Abdul Kosim, 2018, hal. 175)
Ibu Fatih Nurbayina selalu memberikan contoh keteladanan
yang baik terhadap siswa-siswanya terutama terhadap siswa suku
anak dalam yang sejatinya mereka selalu mencontoh dari
perbuatan seseorang yang mereka lihat. Suku anak dalam
memiliki kebiasaan jarang mandi sehingga hidupnya terkesan
jorok, bahkan mereka pergi sekolah dalam keadaan berantakan,
rambut tidak disisir, baju tidak digosok dan memilki aroma tubuh
yang sedikit mengganggu karena perilaku buruknya tersebut.
Untuk itu, inilah tugas sebagai seorang guru harus bisa
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memberikan keteladanan yang baik terhadap siswanya sehingga
siswa tersebut termotivasi untuk mengubah kebiasaan buruknya
menjadi suatu kebiasaan yang baik. Adapun keteladanan yang
dilakukan Ibu Fatih seperti mencontohkan berperilaku hidup sehat
dengan berpakaian rapi kesekolah, memakai wangi-wangian,
selalu

membersihkan

kuku,

selalu

mencontohkan

untuk

membuang sampah pada tempatnya, bersifat jujur, mengucapkan
terimakasih sebagai tanda rasa syukur, dan masih banyak lagi.
Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Fatih, bahwasannya :
“Ya,yang namanya guru memang harus memberikan
contoh yang baik terhadap siswanya, terlebih lagi saya
ini menghadapi siswa suku anak dalam dimana mereka
ini agak sedikit berbeda dengan siswa pada umumnya,
saya harus lebih telaten terhadap mereka, selain hanya
menjelaskan seputar konsep juga harus langsung
memberikan contoh dan inipun harus dicontohkan
serta dijelaskan berulang-ulang kali”(wawancara, 28
Januari 2020)
Dalam hal ini terlihat Ibu Fatih selalu mencontohkan
terhadap siswa-siswanya untuk mebuang sampah pada tempatnya
guna menjaga kebersihan sekolah. Selain itu, Ibu Fatih juga selalu
memberi contoh mengucapkan terimakasih ketika jajan dikantin
sehingga

siswa

yang

melihat

mengikuti

perilaku

yang

dicontohkan oleh Ibu Fatih tersebut.(Observasi, 28 Januari 2020)
c.

Melalui pembiasaan
Pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk
membiasakan anak didik berfikir, bersikap, dan bertindak sesuai
dengan tuntunan ajaran Islam, pembiasaan merupakan perilaku
yang direncanakan untuk mempengaruhi peserta didik, yang
dilakukan oleh seorang guru secara sengaja dan berulang-ulang
sehingga menjadi suatu kebiasaan bagi peserta didik tersebut.
Hendaknya setiap pendidik menyadari bahwa dalam pembinaan
pribadi anak sangat diperlukan pembiasaan-pembiasaan dan
latihan-latihan yang cocok yang sesuai dengan perkembangan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

56

jiwanya, karena pembiasaan dan

latihan tersebut akan

membentuk sikap tertentu pada anak yang lambat laun sikap itu
akan bertambah jelas dan kuat akhirnya tidak tergoyahkan lagi
karena telah masuk dari bagian pribadinya. Karena yang dihadapi
Ibu Fatih adalah siswa suku anak dalam, maka untuk itu
diperlukan suatu pembiasaan yang sesuai dengan perkembangan
serta keadaan suku anak dalam tersebut. Dalam hal ini
pembiasaan yang dilakukan oleh Ibu Fatih yaitu membiasakan
mengucapkan salam, membiasakan siswanya untuk bersalaman
terhadap orang yang lebih tua, mebiasakan berdoa sebelum
memulai dan mengakhiri pelajaran, membiasakan siswanya untuk
tampil

didepan kelas agar memiliki

sifat

percaya

diri,

membiasakan siswanya untuk berkata jujur dari hal-hal terkecil
seperti kejujuran dalam mengerjakan tugas, kejujuran dalam
melaksanakan kewajiban piket kelas dan lain sebagainya, serta
membiasakan siswanya untuk hidup bersih, sebelum dimulainya
mata pelajaran pendidikan agama Islam Ibu Fatih selalu
mebiasakan anak-anaknya untuk mencuci tangan, kaki, muka
menggunakan sabun di sekolah, sehingga dengan pembiasaan
tersebut diharapkan siswa suku anak dalam dapat mengikuti
kebiasaan hidup bersih. (Observasi, 29 Januari 2020) Seperti yang
diungkapkan oleh Ibu Fatih mengenai pembiasaan-pembiasaan
tersebut yaitu :
“banyak hal yang harus dibiasakan untuk membentuk
kepribadian yang baik terhadap suku anak dalam,
salah satunya ya itu saya selalu mebiasakan siswasiswa saya baik itu siswa SAD maupun NonSAD
untuk mencuci tangan, mencuci kaki dan membasuh
muka dengan sabun mandi sebelum dimulainya
pelajaran bahkan sabun mandi tersebut saya sediakan
sendiri dengan membawa dari rumah, karena saya
berharap suku anak dalam yang bersekolah disini itu
bisa meninggalkan kebiasaan buruknya sehingga
menjadi pribadi yang lebih baik lagi”(wawancara, 29
Januari 2020)
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Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa Ibu Fatih
selaku guru pendidikan agama Islam telah berusaha untuk
membentuk perilaku dan kebiasaan suku anak dalam yang
awalnya buruk, menjadi lebih baik lagi.
d. Melalui pemotivasian
Guru harus menjadi motivator dan senantiasa menunjukkan
empati terhadap mereka yang sedang berupaya menemukan
kepribadian dan kapasitasnya. Dengan demikian peserta didik
akan merasa terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang
dilandasi kesadaran akan jati diri dan tanggung jawab yang
disertai dengan keimanan.motivasi merupakan faktor yang
mempunyai arti penting bagi siswa, ada beberapa bentuk dan cara
untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar disekolah
seperti memberi hadiah, pujian, hukuman, dan lain sebagainya.
(Abdul Kosim, 2018, hal. 11)
Begitupula yang dilakukan oleh Ibu Fatih, beliau selalu
memotivasi siswa dengan cara memberi pujian terhadap siswa
suku anak dalam yang bersikap baik dan berprestasi. Eperti
halnya yang dikatakan Ibu Fatih :
“untuk memotivasi siswa agar terus memiliki sifat yang
baik dan membangkitkan semangat belajarnya biasanya
saya akan memberikan pujian dan hukuman, bagi siswa
yang menunjukkan perilaku yang baik, seperti mereka
bersifat jujur, sopan, dan lainnya syaa akan
memberikan pujian serta nilai plus bagi mereka dengan
harapan siswa-siswa yang lain dapat termotivasi, tapi
bagi siswa yang menunjukkan perilaku buruk seperti
tidak mentaati peraturan, dan lainnya saya akan
memberikan hukuman berupa sebuah teguran dan
hafalan surah pendek”(Wawancara, 29 Januari 2020)
Dalam hal ini berdasarkan observasi yang peneliti lakukan
pernah suatu ketika siswa suku anak dalam yang bernama Ambus
telah menunjukkan sikap kejujurannya yaitu sutu ketika ambus
pernah lupa membayar jajan dikantin pada saat jam istirahat
pertama, hingga Ia pulang sekolah dan Ia tersadar, seketika Ia
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berlari menemui Ibu kantin yang telah bersiap-siap untuk pulang
lalu mengatakan bahwa ia belum membayar uang jajan tadi
kemudian membayarnya, Ibu kantin merasa kagum dengan sikap
kejujurannya lalu memberitahukan kepada para guru. Karena
perbuatan baiknya tersebut sehingga semua guru memberikan
pujian

dan

penghargaan

terhadapnya,

pihak

sekolahpun

memberikan seragam baru untuknya sebagai tanda penghargaan
agar ia terus termotivasi melakukan perbuatan-perbutan baik. Hal
senada juga diungkapkan oleh Ibu Ade Irma Suryani selaku
kepala sekolah mengatakan bahwa:
“seperti Ambus yang telah menunjukkan sifat baik
kami tidak segan-segan memberikan penghargaan agar
siswa lain termotivasi untuk melakukan perbuatanperbuatan baik lainnya”(Wawancara, 28 Januari 2020)
Ambus selaku siswa suku anak dalam mengatakan bahwa :
“Iya kemarin saya dikasih seragam sama bu guru, saya
senang sekali, dan akan terus bersemangat belajar dan
melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat
lainnya”(Wawancara, 28 Januari 2020)
Dengan adanya pujian dan penghargaan bisa berupa
pemberian hadiah atas prestasi ataupun perbuatan baik yang siswa
lakukan,dapat membangkitkan semangat dan memotivasi siwa
lain untukmelakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya.
e.

Melalui penegakan aturan
Penegakan aturan merupakan hal yang harus diperhatikan
dalam pendiddikan terutama pendidikan karakter, pada proses
awal penegakan aturan merupakan setting limit, dimana ada
batasan yang tegas dan jelas mana yang harus dan tidak harus
dilakukan, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak
didik.pendidikan karakter harus melibatkan seluruh komponen
lingkungan secara komprehensif, sehingga penegakan aturan bisa
dijalankan secara konsistendan berkesinambungan sehingga
segala kebiasaan baik dari adanya penegakan aturan akan
membentuk karakter berperilaku.(abdul kosim, 2018, hal.178)
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

59

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ade Irma Suryani
mengatakan bahwa :
“peraturan memang wajib diberlakukan apalagi untuk
siswa suku anak dalam, dengan adanya peraturan
yang tegas itu dapat membentuk kepribadian mereka,
contohnya saja seperti peraturan memakai seragam
legkap sesuai dengan hari, pergi kesekolah dengan
pakaian rapi, datang tepat waktu, siswa wajib berdoa
sebelum memulai pelajaran dan masih banyak lagi,
dengan adanya aturan tersebut itu dapat membuat
siswa berfikir dan membentukkepribadian siswa
tersebut”(Wawancara, 28 Januari 2020)
Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Fatih Nurbayina :
“jika aturan ya, disekolah inikan juga ada tata tertib,
menurut saya itu sudah sangat membantu saya dalam
membentuk kepribadian peserta didik tersebut
terutama siswa suku anak dalam, jika sudah dibuat
aturan pasti ada sangsi bagi yang melanggar nah,
sangsi inilah yang dapat menimbulkan efek jera
terhadap peserta didik yang melakukan perbuatan
buruk”(Wawancara, 28 Januari 2020)
Hal tersebut juga sesuai dengan observasi yang peneliti
lakukan dimana terlihat siswa sudah banyak yang mengikuti
aturan sekolah seperti datang tepat waktu, ketua kelas memimpin
doa sebelum dimulainya pelajaran sembari menungu guru datang,
mereka menggunakan pakaian lengkap seperti memakai sepatu,
dasi, dan mengunakan pakaian sesuai dengan harinya, meskipun
ada beberapa siswa yang belum bisa mentaati peraturan sekolah,
namun, dengan adanya peraturan tersebut dapat membentuk
kepribadian suku anak dalam

mejadi lebih baik dari

sebelumnya.(Observasi, 28 Januari 2020)

2.

Karakter Islami siswa suku anak dalam di SDN 191/VII
Pematang Kabau II
Beberapa indikator karakter Islami siswa suku anak dalam di
Sekolah Dasar Negeri 191/VII Pematang Kabau II.
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1)

Syukur
Syukur

yaitu

sikap

penuh

rasa

terimakasih

dan

penghargaan atas segala nikmat dan karunia yang tidak terbilang
banyaknya

yang

dianugerahkan

Allah

SWT

kepada

manusia.(Abdul Kosim, 2018, hal. 132) atau memuji kepada
yang telah memberi kenikmatan atas kebaikan yang telah
dilakukannya

seperti

berterimakasih

kepada

orang

lain.(Marzuki, 2019, hal. 98)
Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam suku anak
dalam juga telah diajarkan mengenai cara bersyukur, namun
bersyukur yang dimaksud disini hanya sebatas rasa terimakasih
terhadap sesama manusia. Sedangkan rasa syukur terhadap Sang
Pencipta mereka harus lebih diajarkan, dibiasakan, dan
dibimbing karena mereka masih sulit untuk memahami
eksistensi Tuhan. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan
terhadap guru pendidikan agama Islam, Ibu Fatih Nurbayina
mengenai sifat syukur yang dimiliki siswa suku anak dalam :
“Saya selalu mengajarkan kepada mereka jika
mendapatkan pertolongan dari teman ataupun orang
lain untuk berkata terimakasih banyak, ya sudah
terbukti jika mereka diberi makanan misalnya
mereka selalu menerima berapapun pemberian orang
itu, tidak pernah menuntut lebih dan selalu
mengucapkan terimakasih, berbeda dengan suku
anak dalam diluar sana lihat saja jika mereka diberi
makanan dan sebagainya mereka pasti selalu
meminta terus dan terus, bahkan jika mereka diberi
hanya
sedikit
mereka
akan
marahmarah”(Wawancara, 15 Januari 2020)
Seperti keterangan yang ditambahkan oleh Ibu Ade irma
Suryani, mengatakan bahwa :
“Mereka pasti akan lebih dekat kepada kita jika kita
bisa menarik perhatian mereka misalnya saja bisa
dengan memberikan permen ataupun jajanan
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lainnya, walaupun hanya sebatas permen itu mereka
sangat gembira sekali, bahkan mereka akan
mengucapkan terimkasih banyak”(Wawancara, 15
Januari 2020)
Seperti yang diungkapkan oleh salah satu siswa suku anak
dalam yang bernama Rudi, mengatakan bahwa :
“Ya, saya akan mengucapkan terimakasih karena
sudah ditolong”(Wawancara, 15 Januari 2020)
Hal ini terlihat berdasarkan observasi yang peneliti
lakukan, dimana pada saat itu peneliti memberikan sedikit buah
tangan dan mereka tidak lupa untuk mengucapkan terimakasih.
Begitu juga disaat mereka berinteraksi dengan teman sebayanya,
ketika teman mereka saling memberi atau menerima sesuatu,
mereka tidak lupa untuk mengucapkan rasa terimakasih satu
sama lainnya. (Observasi, 15 Januari 2020)
2)

Sabar
Sabar yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang tidak
disukai, sikap tabah dalam menghadapi semua kepahitan hidup,
besar dan kecil, lahir dan batin, fisiologis maupun psikologis
karena keyakinan yang tidak tergoyahkan bahwa kita semua
berasal dari Allah Swt, dengan selalu menghindari sikap marah
kepada siapapun. (Marzuki, 2019, hal. 102)
Sikap sabar yang ditanamkan kepada suku anak dalam itu
terutama bersabar dalam menerima ujian hidup, dan bersabar
dalam menghadapi perilaku diskriminatif yang biasanya
diterima oleh SAD. Hal ini seperti yang dikatakan Ibu Ade Irma
Suryani, mengatakan bahwa :
“kadang ya mereka didiskriminasi oleh anak-anak
non sad, tapi biasanya ini terjadi pada siswa tingkat
pertama sekolah dasar karenakan mereka baru saja
mengenal. Dalam bermain mereka sering dijauhi
karena bau tubuh mereka ataupun karena ada
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perbedaan dari segi bahasa maupun tingkah laku
mereka yang sedikit berbeda dengan anak-anak nonSAD. Meskipun mereka diperlakukan seperti itu,
mereka tidak pernah dendam. (Wawancara 15
Januari 2020)
Dari pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa terdapat
perlakuan diskriminatif dari anak-anak non-SAD terhadap anakanak SAD yang baru masuk sekolah. Hal ini dikarenakan siswa
SAD yang baru masuk belum bisa beradaptasi dengan
lingkungan sekolah dan teman-teman non-SAD lainnya, mereka
masih memiliki pemikiran yang normatif, belum fleksibel, dan
konservatif.
Mengenai sifat sabar yang dimiliki siswa suku anak
dalam, Ibu Fatih Nurbayina mengatakan bahwa :
“Terkadang memang ada peselisihan antara siswa
suku anak dalam dan siswa Non SAD. Namun,
mereka (SAD) tidak pernah dendam ataupun berbuat
kejahatan, meskipun mereka marah, mereka akan
menyendiri, menangis lalu menyandungkan syairsyair khas mereka, syair itu terdengar seperti sebuah
ratapan kesedihan”(Wawancara, 15 Januari 2020)
Diperkuat lagi oleh pernyataan siswa suku anak dalam
yang bernama Nyumbai, mengatakan bahwa :
“kadang diejek-ejek kubu-kubu gitu sedih
sebenarnya tapi memang saya dari suku anak dalam
jadi saya ndak marah”(Wawancara, 15 Januari 2020)
Sama halnya yang dikatakan oleh Viah mengenai sikap
sabar, mengatakan :
“awal masuk memang mereka(Siswa Non SAD)
tidak mau main sama kami, bahkan kami diejekejeknya, saya sering kena ejek kawan tapi saya dak
marah saya diam bae. Tapi sekarang kami sudah
kawanan dan main sama-sama”(Wawancara, 15
Januari 2020)
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Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, memang
terdapat

beberapa

kelompok

yang

berbeda-beda

antara

kelompok SAD dan kelompok non-SAD namun ini hanya
terlihat pada kelompok bermain siswa sekolah dasar pada
tingkat pertama saja, untuk siswa yang berada pada tingkat
kedua, ketiga, keatas, mereka sudah bisa berbaur bersama.
Disaat terjadi perselisihan diantara mereka siswa suku anak
dalam menghadapinya tidak dengan kekerasan, bahkan siswa
suku anak dalam hanya menangis dan menyendiri (Observasi,
15 Januari 2020)
3)

Percaya diri
Percaya diri yaitu merasa yakin dengan kemampuan yang
dimilikinya. Sejatinya suku anak dalam itu memiliki sifat yang
sangat pemalu, terutama siswa suku anak dalam pada tingkat
pertama sekolah dasar. Dalam hal ini Ibu Fatih Nurbayina
mengungkapkan :
“Ya sikap pemalu memang sikap bawaan dari suku
anak dalam, apalagi siswa suku anak dalam yang
berada di kelas satu sekolah dasar, saat mereka
disuruh maju kedepan kelas mereka malah
bersembunyi dibawah meja, maka dari itu sedari dini
saya tanamkan sikap percaya diri agar mereka berani
tampil didepan umum. Dan saya berusaha terus
meyakinkan serta memotivasi mereka agar mereka
lebih percaya diri” (Wawancara, 21 Januari 2020)
Ditambah lagi berdasarkan wawancara terhadap Ibu Ade
Irma suryani beliau mengatakan :
“ Ya kembali lagi pada siswa tingkat pertama
memang belum mempunyai keberanian untuk tampil
didepan teman-temannya walaupun hanya sekedar
memperkenalkan diri, menurut saya itu hal yang
wajar terjadi pada anak-anak ya. Namun lambat laun
sebagian dari mereka sudah ada yang berani tampil
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bahkan lebih percaya diri dibandingkan siswa Non
SAD” (Wawancara 21 Januari 2020)
Selain itu, berdasarkan pengakuan siswa suku anak dalam
yang bernama Sudirman mengatakan :
“Ya, saya malu dan takut diejek kawan makanyo
saya dak berani kalo dipanggil Ibuk ke depan”
(Wawancara 27 Januari 2020)
Selain itu, seperti pengakuan siswa suku anak dalam yang
bernama Besati , mengatakan bahwa :
“Awalnya saya memang sangat takut dan malu
disaat Ibu guru meminta saya untuk tampil didepan
kelas, namun karena sekarang sudah terbiasa ya jadi
tidak malu lagi” (Wawancara 27 Januari 2020)
Pernyataan diatas diperkuat lagi dengan observasi yang
dilakukan peneliti, terlihat bahwa siswa suku anak dalam yang
masih menduduki bangku tingkat pertama, kedua maupun ketiga
mereka masih terlihat malu-malu disaat bertemu dengan orang
baru maupun diminta untuk kedepan memperkenalkan dirinya
mereka bahkan menolak dan mengabaikan perintah dari
gurunya. Sedangkan untuk siswa yang telah berada pada tingkat
atas, mereka sudah berani tampil kedepan meskipun dengan
sedikit pemaksaan. (Observasi, 27 Januari 2020)
Jadi, sifat pemalu itu memang sifat bawaan suku anak
dalam namun sifat pemalu tersebut dapat dihilangkan dengan
cara diajarkan dan dibiasakan mengenai sifat percaya diri, rasa
percaya diri juga akan menjadi bekal bagi kesiapan anak dimasa
yang akan datang sehingga lambat laun mereka akan terbiasa
untuk tampil di depan umum.
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4)

Mandiri
Mandiri yaitu mampu berdiri sendiri, sikap dan perilaku
yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam
menyelesaikan tugas-tugas. (Imas Kurniasih, 2017, hal. 145)
Sikap mandiri menjadi hal utama yang perlu ditanamkan
didalam diri siswa, terutama siswa suku anak dalam. Agar
mereka mampu menjalani kehidupan tanpa bergantung terhadap
orang lain atau kelompoknya. Anak mulai diminta untuk
membina dirinya sendiri, anak mulai dididik untuk memenuhi
kebutuhan dan kewajiban dirinya sendiri, dan berbagai aktivitas
seperti mandi sendiri, makan sendiri, berpakaian sendiri dan
lain-lain dapat dilakukannya dengan sendiri tanpa meminta
bantuan orang lain.
Ibu Fatih Nurbayina selaku guru pendidikan agam Islam
mengatakan :
“Saya akui, siswa suku anak dalam itu lebih mandiri
dibandingkan siswa nonSAD, ya itu karena mereka
tidak pernah dimanja oleh orang tuanya, berbeda
dengan kita. Hidup mereka keras, karena mereka
hidup
menyesuaikan
lingkungan
tempat
tinggal”(Wawancara, 27 Januari 2020)
Ditambah lagi pernyataan dari Ibu Ade Irma Suryani
mengatakan bahwa :
“Ya mereka sudah dibiasakan berkerja keras dari
kecil, seperti anak-anak laki-laki telah terbiasa
berburu menggunakan tombak, ataupun melakukan
perkerjaan-perkerjaan berat lainnya sehingga jika
melakukan sesuatu merekasudah tidak bergantung
terhadaporang lain lagi”(Wawancara, 27 Januari
2020)
Adapun pernyataan siswa suku anak dalam yang bernama
Rudi siswa mengatakan bahwa :
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“kami sudah biasa pergi-pergi sendiri, dak pernah
mintak antar siapo-siapo” (Wawancara, 27 Januari
2020)
Selain itu, pernyataan serupa juga diungkapkan oleh jihan,
yang mengatakan bahwa:
“Saya pergi sekolah jalan kaki, dak pernah
diantar”(Wawancara, 27 Januari 2020)
Dengan adanya pembelajaran pendidikan agama Islam
mengenai kemandirian, maka siswa suku anak dalam mulai
terbiasa untuk mengerjakan sesuatu tanpa membebani orang
lain, mereka mulai bisa mengatasi masalah mereka sendiri.
Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan sifat kemandirian
mereka terlihat disaat pulang sekolah, tidak pernah diantar
jemput oleh orang tua, mereka pulang dengan berjalan kaki
padahal rumah mereka berada sangat jauh dari sekolah.
(Observasi, 27 Januari 2020)
5)

Bertanggung jawab
Tanggung jawab secara umum adalah kesadaran manusia
akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun
yang tidak disengaja, tanggung jawab juga berarti berbuat
sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Jadi
kewajiban adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap
individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan
hati seseorang, yaitu sikap yang menunjukkan bahwa seseorang
tersebut memiliki sifat kepedulian dan kejujuran yang sangat
tinggi.

Mengenai tanggung jawab, Ibu Fatih Nurbayina

mengatakan baahwa :
“Sifat siswa suku anak dalam mengenai tanggung
jawab itu ya dibiasakan dari awal mereka masuk
sekolah, seperti diberlakukannya piket kelas,
menjaga
kebersihan
lingkungan
sekolah,
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mengerjakan PR, dan lain sebagainya, dan rata-rata
mereka mengerjakan apa yang telah menjadi
tanggung jawabnya, seperti piket kelas itu mereka
piket sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
oleh wali kelasnya masing-masing”(Wawancara, 27
Januari 2020)
Sama halnya yang dikatakan Ibu Ade Irma Suryani
mengatakan bahwa :
“Dengan adanya piket kelas, pemberian PR, dan lain
sebagainya itu membuat mereka memiliki tanggung
jawab, jika mereka melanggar maka akan
mendapatkan hukuman.”(Wawancara, 27 Januari
2020)
Diperkuat lagi dengan pernyataan siswa suku anak dalam
yang bernama Rudi, mengatakan bahwa :
“Saya selalu membersihkan kelas seperti menyapu,
mengelap kaca, buang sampah sesuai dengan jadwal
piket, pernah sih dihukum karena tidak kengerjakan
PR”(Wawancara, 27 Januari 2020)
Berdasarkan observasi, Dalam hal bertanggung jawab
siswa suku anak dalam sudah dibiasakan sejak memasuki
bangku sekolah dasar yaitu contoh kecilnya saja seperti
pembentukan dan pelaksanaan piket kelas. hal lain seperti
kewajiban setiap masing-masing siswa untuk mengangkat
bangkunya setelah jam mata pelajaran terakhir, lalu mereka akan
mulai membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket yang
telah ditentukan. (Observasi, 27 Janurai 2020)
6)

Hidup sehat
Hidup sehat yaitu berusaha untuk dapat menerapkan pola
hidup sehat agar terhindar dari berbagai penyakit. (Marzuki,
2019, hal. 98)Dalam hal ini yang namanya kesehatan tentunya
harus selalu diperhatikan. Maka untuk menjaga kesehatan itu
diperlukan pola hidup yang sehat juga, pola hidup tersebut harus
diterapkan mulai dari diri sendiri hingga pada lingkungan
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tempat tinggal. Suku anak dalam yang masih primitif dan tidak
pernah mengenyam pendidikan, Mereka memiliki pola hidup
yang tidak sehat, dan tidak bisa merawat dirinya sendiri. Mereka
terkesan lebih jorok karena terkadang mereka tidak mandi
sehingga menimbulkan bau badan. Namun berbeda dengan suku
anak dalam yang bersekolah di SDN 191/VII Pematang Kabau
II, mereka sudah bisa merawat dirinya sendiri. Hal ini sesuai
dengan pernyataan Ibu Fatih Nurbayina :
“iya rata-rata suku anak dalam memang terkesan
jorok, bahkan mereka tidak mandi berhari-hari,
karena keadaanlah yang membuat mereka
melakukan hal tersebut. Selain itu, mereka masih
belum mengerti mengenai keindahan dan
kebersihan. Namun siswa disini mereka sudah tau
bagaimana cara merawat diri, misalnya sebelum
pergi sekolah mereka mandi dahulu, sudah mencuci
baju
menggunakan
rinso,
mau
menyikat
gigi”(Wawancara, 28 Januari 2020)
Sedangkan pendapat lain, seperti yang diungkapkan oleh
Ibu Ade Irma Suryani :
“Mereka rata-rata sudah mulai menyadari akan
kebersihan, walaupun memang awalnya siswa
tingkat pertama sekolah dasar masih belum bisa
meninggalkan kebiasaan hidupnya namun setelah
mengikuti proses pembelajaran lama-kelamaan
mereka mulai terbiasa untuk menjaga kebersihan
diri”(Wawancara, 28 Januari 2020)
Mengenai kebersihan diri, siswa suku anak dalam yang
bernama Nyanting, mengatakan bahwa :
“Kami dari kecil memang jarang mandi karena tidak
terbiasa, mandipun kadang tidak pakai sabun, tapi semejak
sekolah bu guru selalu bilang kalo tidak mandi tidak boleh
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masuk kelas, baju tidak dicuci juga kena marah, kuku panjang
juga dihukum”(Wawancara,28 Januari 2020)
Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat perbedaan
antara suku anak dalam yang mengenyam pendidikan dengan
suku anak dalam yang tidak pernah sama sekali mengenyam
pendidikan. Gaya hidup seseorang akan memberikan dampak
pada kesehatan. Namun dengan adanya pengajaran dan
pembiasaan mengenai pola hidup sehat dapat merubah hidup
seseorang menjadi lebih baik.
Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, rata-rata
siswa suku anak dalam yang bersekolah di SDN 191/VII
Pematang Kabau II mereka sudah terlihat bersih, tubuh mereka
juga sudah tidak mengeluarkan aroma-aroma yang tidak sedap,
baju mereka juga tidak terlihat kucel, dan sudah seperti anak
pada umumnya.(Observasi, 28 Januari 2020)
7)

Pemberani
Pemberani yaitu memiliki keberanian dalam melakukan
perbuatan-perbuaan yang mulia. Berani mempunyai hati yang
mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi
bahaya, kesulitan, dan sebagainya.(Marzuki, 2019, hal. 103)
Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan jika siswa
suku anak dalam bertemu dengan orang baru mereka tidak
memiliki keberanian untuk berinteraksi langsung, bahkan dalam
pelajaran mereka takut jika diminta untuk maju kedepan kelas
serta

mereka

kurang

tanggap

terhadap

pelajaran

yang

disampaikan guru. (Observasi, 27 Januari 2020) Dalam hal ini
Ibu Fatih Nurbayina mengatakan bahwa :
“Mereka rata-rata kurang merespon disaat saya
menyampaikan materi pelajaran, namun saya
berusaha menciptakan sikap keberanian yang ada
didalam diri mereka dengan mewajibkan setiap
siswa yang belum mengerti akan materi yang telah
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disampaikan untuk bertanya kepada teman sebangku
ataupun bertanya langsung kepada saya, selain itu
saya mewajibkan mereka untuk maju kedepan kelas
mengahafal satu surah pendek”(Wawancara, 28
Januari 2020)
Diperkuat lagi oleh pernyataan dari kepala sekolah Ibu
Ade Irma suryani, beliau mengatakan bahwa :
“Sebenarnya mereka merupakan manusia yang
sangat pemalu dan takut, apalagi bertemu dengan
orang yang baru mereka lihat, mereka tidak akan
merespon ataupun memulai berinteraksi langsung
dengan orang yang mereka anggap asing. Siswa
suku anak dalam memang akan melakukan aksi
ataupun perbuatan yang dianggap membahayakan,
namun keberanian suku anak dalam hanya sebatas
menggretak ketika dirinya merasa terancam.
Jadi, sifat pemalu memang merupakan sifat bawaan suku
anak dalam sejak lahir, suku anak dalam memang terlihat berani,
namun keberanian mereka timbul disaat dirinya merasa
terancam ataupun karena tuntutan tertentu.
8)

Jujur
Jujur adalah mengatakan yang sebenarnya. Pendidikan
kejujuran

merupakan

pendidikan

karakter

yang

harus

ditanamkan pada anak sedini mungkin karena nilai kejujuran
merupakan nilai kunci dalam kehidupan. Jujur sendiri memiliki
arti sebagai perilaku yang akan membuat orang percaya
terhadap kita, percaya dengan tindakan maupun ucapan.(Imas
Kurniasih, 2017, hal. 141) Penanaman sikap jujur terhadap anak
sendiri bukanah hal yang mudah, kita harus lebih berhati-hati
dalam memberikan contoh, karena anak-anak akan merekam
setiap kejadian yang mereka lihat.
Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Fatih Nurbayina :
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“Ada salah satu siswa yang bernama ambus dia
pernah lupa membayar jajan dikantin, dan setelah
ingat dia jujur dan mengatakan bahwa dia belum
bayar. Namun, tidak semua siswa SAD itu memiliki
sifat jujur, ada juga beberapa siswa yang pernah
berbohong, seperti mengambil penghapus temannya
dan tidak mengakui”(Wawancara, 30 Januari 2020)
Seperti pengakuan yang diungkapkan Ambus siswa suku
anak dalam :
“Pernah saya lupa bayar jajan, udah nak balek baru
teingat dahtu saya ke kantin lah bilang samo ibuk
kantin trus bayar jajannyo”(Wawancara, 1 Februari
2020)
Pengamatan penulis terkait dengan nilai kejujuran yang
dimiliki siswa suku anak dalam memang benar adanya, salah
satu contohnya yaitu disaat mereka jajan dikantin sekolah
mereka selalu mengantri untuk membayar jajan yang telah
mereka makan terlebih dahulu. (Observasi, 1 Januari 2020)
Kejujuran memang harus ditanamkan kepada peserta didik
sejak dini, kejujuran harus dilakukan mulai dari hal terkecil
hingga terbesar sekalipun.
9)

Pemaaf
Pemaaf yaitu suka memberi maaf kepada orang lain dan
tidak menyimpan dendam.(Marzuki, 2019, hal. 99) pemaaf
berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain tanpa
sedikitpun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya.
Pemaaf merupakan sifat yang harus ada pada diri setiap muslim,
memaafkan bukanlah sifat yang mudah diajarkan kepada anak
sekolah dasar terutama siswa suku anak dalam, karena mereka
masih memiliki sifat egois yang sangat tinggi, yang mana
terkadang anak tidak mau mengalah dan menganggap dirinya
yang paling benar.
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Akan tetapi, anak harus diajarkan untuk memiliki sifat
pemaaf, agar ketika mereka memiliki teman, mereka mampu
untuk berteman baik.
Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu
Fatih Nurbayina mengatakan bahwa :
“Ya kadang mereka berantem, cuma sebatas adu
mulut karena saling mengejek. Kebanyakan siswa
suku anak dalam hanya terdiam dan menangis jika
seperti itu saya akan mengajaknya untuk berbicara
dan ketika mereka mau menceritakan masalahnya,
saya akan berusaha mendengarkan lalu membantu
dalam menyelesaikan masalahnya, jika anak tersebut
bersalah saya akan mengarahkannya agar Ia mau
meminta maaf kepada temannya, dan sebaliknya.
Setelah beberapa jam mereka akan bermain
kembali”(Wawancara, 01 Februari 2020)
Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Ade Irma
Suryani, mengatakan bahwa :
“setau saya, mereka mudah memaafkan. Karena
setelah berantem mereka akan bermain kembali
seperti tidak ada masalah”(Wawancara, 01 Februari
2020)
Seperti penuturan salah satu siswa suku anak dalam yang
bernama Irwan Saputra mengatakan bahwa :
“jika teman ada salah, ya saya maafin karena
kamikan berteman. Sesama teman tidak boleh
bermusuhan” (Wawancara, 01Februari 2020)
Selain itu, seperti yang diungkapkan Rudi, mengatakan
bahwa:
“pertama kali saya bersekolah disini, saya memang
merasa dijauhin teman-teman, apalagi dikelas saya
cuma berdua yang dari suku anak dalam, mereka
tidak mau main sama kami, mereka kadang ngejekngejek, dan itu buat saya sedih tapi saya mau
memaafkan kesalahan mereka”(Wawancara, 01
Februari 2020)
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Pengamatan penulis di SDN 191/VII Pematang Kabau II
mengenai sifat pemaaf, ditemukan bahwa sering terjadinya
permusuhan antar siswa suku anak dalam dengan siswa nonsad
ataupun dengan sesamanya, namun permusuhan tersebut hanya
sesaat, setelah mereka di panggil ke kantor dan diberikan
pengarahan oleh guru, mereka akan saling memaafkan
kesalahan dan bermain bersama kembali tanpa menyimpan rasa
dendam (Observasi, 30 Januari 2020)
Mengajarkan anak untuk menjadi pemaaf dan saling
memaafkan sedari dini itu penting. Banyak pertengkaran terjadi
karena sulitnya memaafkan ataupun meminta maaf saat dewasa.
Ini karena sejak kecil mereka tidak dibiasakan untuk saling
memaafkan sehingga saat dewasa ego mereka diatas segalanya.
Manusia

malu

meminta

maaf

karena

menurutnya

itu

menghinakan harga dirinya, padahal meminta maaf terlebih
dahulu merupakan sikap seorang ksatria yang berani mengakui
kesalahan, apalagi ikhlas untuk memaafkan kesalahan orang lain
maka perjalinan persaudaraan akan semakin erat.
10)

Cinta Ilmu
Cinta ilmu yaitu memiliki kegemaran untuk menambah
dan memperdalam ilmu. (Marzuki, 2019, hal.103) Ilmu
merupakan sesuatu yang didapat dari kegiatan membaca dan
memahami benda-benda maupun peristiwa , diwaktu kecil kita
belajar membaca huruf abjad, lalu berlanjut menelaah kata-kata ,
dan seiring bertambahnya usia kita terus belajar membaca.
Berbicara mengenai cinta ilmu siswa suku anak dalam
mempunyai semangat tinggi dan rasa penasaran yang tinggi
terhadap ilmu pengetahuan, hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu
Fatih Nurbayina, mengatakan bahwa :
“Mereka selalu ingin tahu tentang pelajaran,
meskipun terkadang mereka sulit untuk memahami,
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mereka tidak pernah bosan untuk belajar. Setidaknya
mereka memiliki rasa ingin tahu”(Wawancara, 01
Februari 2020)
Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Ade Irma
Suryani, mengatakan bahwa :
“Banyak siswa yang tinggal kelas, dikarenakan kami
anggap mereka belum bisa mengikuti pelajaran
untuk jenjang selanjutnya bahkan ada yang tinggal
kelas sampai tiga kali, namun itu tidak menyurutkan
tekadnya untuk tetap belajar, mereka tidak merasa
bosan ataupun malu karena tinggal kelas”
(Wawancara, 01 Februari 2020)
Hal ini juga diungkapkan oleh Rudi, bahwa :
“saya sudah tiga kali tidak naik kelas, tapi saya
masih semangat untuk sekolah, sampai akhirnya
sekarang saya bisa duduk dibangku kelas
6”(Wawancara, 01 Februari 2020)
Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, pada saat
jam istirahat banyak siswa yang berada diperpustakaan untuk
mengerjakan beberapa tugas yang diberikan guru, membaca
buku cerita ataupun hanya sekedar melihat-lihat buku yang ada
diperpustakaan. Dan pada saat peneliti membawakan beberapa
buku cerita dongeng mereka sangat berantusias sekali ingin
membaca buku tersebut.( Observasi, 01 Februari 2020)
11)

Kebersamaan
Kebersamaan yaitu mementingkan kerjasama dan tidak
mementingkan

diri

sendiri(Marzuki,

2019,

hal.

100)

kebersamaan merupakan sebuah ikatan yang terbentuk karena
rasa kekeluargaan ataupun persaudaraan. Kerja sama merupakan
salah satu bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif yaitu
suatu kelompok mempunyai pandangan yang sama untuk
mencapai tujuan tertentu.
Dari hasil wawancara dengan siswa suku anak dalam yang
bernama Bekaram, mengatakan :
“Kerja sama yang kami lakukan banyak, ada
kerjasama membersihkan kelas, mengerjakan tugas
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yang dikasih bu guru, main bola pas waktu
olahraga” (Wawancara, 01 Februari 2020)
Hal ini juga senada dengan yang disampaikan Ibu Ade
Irma Suryani :
“Pembelajaran mengenai kerja sama yang diajarkan
yaitu dengan cara kerja kelompok dalam
mengerjakan tugas, kerja sama dalam membersihkan
lingkungan sekolah, serta kerja sama dalam
pergaulan ya bisa saja ketika mereka sedang
bermain”(Wawancara, 01 Februari 2020)
Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Fatih Nurbayina
selaku guru pendidikan agam Islam, mengatakan bahwa :
“Mereka (SAD) memang sudah terbiasa hidup
berkelompok, jadi mereka juga sudah terbiasa
berkerjasama, mereka tidak egois bahkan mereka
saling membantu satu sama lain”(Wawancara, 01
Februari 2020)
Hal ini diperkuat dengan temuan peneliti melalui
observasi yaitu ketika jam istirahat siswa-siswi suku anak dalam
bermain bola kasti bersama-sama dengan membentuk dua tim,
selain itu ada beberapa siswa suku anak dalam bersama-sama
membersihkan kelasnya. (Observasi,01 februari 2020)
12)

Santun
Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku
halus dan baik, kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan
dan tingkah lakunya, ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya
halus serta menjaga perasaan orang lain. Sopan santun menjadi
sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari, kita akan
dihargai dan dihormati orang lain jika kita menunjukkan sikap
sopan santun, dengan adanya sikap sopan santun orang lain akan
merasa nyaman dengan kehadiran kita. Sebaliknya, jika kita
berperilaku tidak santun maka orang lain tidak akan menghargai
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dan menghormati kita. Oleh karena itu, semua pihak wajib
mendorong perilaku kehidupan yang santun, saling menghargai,
yang muda menghargai yang tua, dan yang tua memberikan
teladan yang baik.
Salah satu karakter Islami yang dimiliki siswa suku anak
dalam yaitu sifat santun, hal ini berdasarkan pernyataan Ibu
Fatih Nurbayina :
“Sebenarnya mereka sangat santun sekali, apalagi
terhadap orang yang mereka kenal, murah senyum,
ramah, dan baik tingkah lakunya, apabila bertemu
dengan guru mereka akan bersalaman bahkan disaat
kami menerangkan pelajaran mereka diam dan mau
mendengarkan”(Wawancara, 04 Februari 2020)
Diperkuat lagi oleh pernyataan Ibu Ade Irma Suryani
mengatakan bahwa :
“ketika masuk kantor mereka mengucapkan salam,
mudah tersenyum, bila bertemu guru mau
menyapa”(Wawancara, 04 Februari 2020)
Hal ini seperti yang diungkapkan Besati, mengatakan
bahwa :
“saya sangat menghormati guru, maka untuk itu saya
akan bersikap sebaik mungkin, bila bertemu
menyapa lalu bersalaman, menghargai guru yang
berbicara,(Wawancara, 04 Februari 2020)
Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan sikap santun
yang ditunjukkan siswa suku anak dalam yaitu ada beberapa
siswa suku anak dalam yang mau menyapa dan tersenyum
terhadap

sesama

teman,

menghormati

Bapak/Ibu

guru,

mengucapkan salam ketika memasuki kantor, bersalaman ketika
bertemu guru, bahkan mereka tidak mengobrol ketika guru
sedang menerangkan pelajaran(Observasi, 04 Februari 2020)
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Maka untuk itu, sikap sopan santun memang harus
dibiasakan dari kecil, karena sikap sopan santun merupakan
unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari. Sikap
sopan santun inilah yang menjadi tolak ukur berhasil atau
tidaknya seseorang mendidik anak. Karena ilmu tanpa adab
seperti api tanpa kayu, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa
ruh. Dengan adab, manusia akan memahami ilmu dan dengan
ilmu, amalan manusia akan menjadi benar. Sehingga banyak
ulama menyarankan orangtua untuk mengajarkan anaknya adab
(sopan santun, budi pekerti) dulu baru ilmu.
13)

Empati dan peduli
Empati merupakan inti emosi moral yang membantu anak
memahami perasaan orang lain, kebajikan ini membuatnya
menjadi peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain,
medorongnya menolong orang yang kesusahan atau kesakitan,
serta menuntunnya memperlakukan orang dengan kasih sayang.
(Marzuki, 2019, hal. 54)
Seperti halnya suku anak dalam yang ada di SDN 191/VII
Pematang Kabau II mereka telah belajar mengenai Empati yang
berupa perbuatan tolong menolong dan menunjukkan sikap
kasih sayang. Ibu Fatih Nurbayina mengungkapkan :
“Mereka sudah belajar tentang tolong menolong
terhadap sesama makhluk hidup dan sejauh ini saya
lihat sikap kepedulian sosial mereka itu tinggi, jika
mereka punya jajan atau apapun lah mereka akan
saling berbagi satu sama lain”(Wawancara, 05
Februari 2020)
Menurut Bapuncak Ia telah diajarkan oleh Ibu Fatih
belajar mengenai kasih sayang dan tolong menolong sesama
makhluk hidup, jadi Ia berusaha menyayangi teman-temannya.
Seperti yang diungapkan salah satu siswa suku anak dalam yang
bernama Bapuncak bahwasannya :
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“Ya saya sudah pernah belajar tentang tolong
menolong, saya pernah memberi jajan kepada teman
saya yang tidak membawa uang”(Wawancara, 05
Februari 2020)
Sama halnya yang diungkapkan siswa suku anak dalam
yang bernama Meramping :
“waktu itu saya bawa sepeda, ada teman saya yang
pulang jalan kaki, saya antar pulang dia
kerumahnya” (Wawancara, 05 Februari 2020)
Berdasarkan pengamatan penulis terkait dengan sifat
empati yang dimiliki siswa suku anak dalam yaitu, disaat
mereka memiliki kelebihan makanan mereka akan memberikan
makanan tersebut kepada teman-teman yang lain.(Observasi, 05
Februari 2020)
14)

Taat peraturan
Taat peraturan yaitu mentaati peraturan yang berlaku,
tidak melanggar peraturan, dan melakukan sesuatu sesuai
dengan aturan, dalam hal ini sebagian besar siswa suku anak
dalam telah mematuhi tata tertib dan peraturan yang ditetapkan
oleh sekolah diantaranya yaitu penggunaan atribut sekolah
dengan lengkap, datang tepat waktu, dan mengerjakan PR.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Fatih Nurbayina :
“Mereka rata-rata jarang ya melanggar peraturan
sekolah, jika mereka tidak dapat hadir mereka akan
mengirim surat, meskipun suratnya sulit dibaca,
untuk atribut sekolah mereka meggunakan lengkap
hanya saja terkadang mereka menggunakan baju
tidak sesuai dengan harinya”(Wawancara, 08
Februari 2020)
Tidak selamanya mereka terus melanggar peraturan
sekolah, terkadang mereka melanggar dikarenakan ada alasan
tertentu, dan sebagian besar dari mereka telah mentaati
peraturan sekolah dengan baik. Dikarenakan ada hukuman bagi
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siswa yang melanggar peraturan sekolah. Seperti yang
diungkapkan Ibu Ade Irma Suryani :
“Bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah,
mereka akan dihukum. Hukumannya sesuai dengan
jenis
pelanggaran
yang
mereka
perbuat”
(Wawancara, 08 Februari 2020)
Hal tersebut sama seperti yang diungkapkan siswa suku
anak dalam yang bernama Bekaram :
“Ya, ada hukuman jika kami melanggar peraturan
sekolah biasanya disuruh buang sampah, nyusun
buku diperpustakaan, dinasihati buk guru, tapi saya
tidak pernah melanggar” (Wawancara, 08 Februari
2020)
Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, rata-rata
siswa suku anak dalam telah mentaati peraturan dengan baik,
dari segi berpakaian mereka juga sudah dapat menyesuaikan jika
pada saat jam olahraga mereka menggunakan baju olahraga,
menggunakan atribut sekolah dengan lengkap, mereka datang
kesekolah tepat waktu, mengerjakan tugas dirumah, dan
menjalankan kewajiban piket kelas(Observasi, 08 Februari
2020)
15)

Toleransi
Toleransi yaitu menghargai dan membiarkan pendirian
yang berbeda atau bertentangan dengan dirinya sendiri, tidak
memaksakan kehendak kepada orang lain, dan menghormati
orang lain yang berbeda dengannya.(Marzuki, 2019, hal.105)
Siswa yang ada di SDN 191/VII Pematang Kabau II ini
berasal dari latar belakang yang berbeda. Mereka memiliki latar
belakang agama, dan suku yang berbeda pula.

Berdasarkan

wawancara peneliti pada guru PAI Ibu Fatih Nurbayina
mengatakan :
“Ya sudah jelas sekali bahwa siswa yang bersekolah
disini itu tidak hanya masyarakat biasa tetapi ada
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siswa yang berasal dari rimba yaitu suku anak
dalam. Dan merekapun memiliki agama yang
berbeda pula, ada yang beragama Islam, kristen
maupun agama kepercayaan. Namun demikian,
dengan adanya perbedaan tersebut tidak membuat
mereka menjadi bermusuhan, bahkan mereka saling
berkerja sama, saling mengerti dan menghargai satu
sama lain. Sehingga kerukunan dapat terjalin sangat
baik”(Wawanacara, 08 Februari 2020)
Diperkuat lagi dengan wawancara terhadap siswa suku
anak dalam yang bernama Reno, mengatakan bahwa :
“Aku mau main dengan orang terang, asal mereka
enggak ngejek-ngejek aku”(Wawancara,08Februari
2020)
Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Abdul Mutolib
siswa suku anak dalam mengemukakan sebagai berikut :
“kami dak ganggu mereka, asal mereka juga idak
ganggu kami. Kadang mereka (bukan siswa non sad)
suka ngejek kami kubu, bauk, banyaklah makanya
aku dak mau main sama mereka”(Wawancara, 08
Februari 2020)
Berdasarkan observasi yang peneliti amati, terlihat bahwa
siswa suku anak dalam dan siswa NonSAD sedang bermain
bersama, mereka berbaur satu sama lain, bergembira bahkan
mereka terlihat menikmati permainan yang sedang mereka
mainkan, tidak ada perbedaan diantara mereka (Observasi, 08
Februari 2020)
3.

Kendala yang dihadapi guru pendidkan agama Islam dalam
pembentukan karakter Islami suku anak dalam di SDN 191/VII
Pematang Kabau II
Setelah melakukan wawancara dan observasi ternyata terdapat
beberapa kendala yang dihadapi guru pendidikan agama Islam dalam
pembentukan karakter Islami siswa suku anak dalam di SDN 191/VII
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Pematang Kabau II Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.
Adapun beberapa kendala itu adalah :
Dengan adanya latar belakang siswa dan orang tua suku anak
dalam yang beraneka ragam, mereka masih memberlakukan kebiasaan
melangun yaitu hidup berpindah-pindah dari tempat satu ketempat
yang lain, sehingga menyebabkan mereka jarang sekali masuk
sekolah. Selain itu, mereka jarang sekolah karena lokasi pemukiman
suku anak dalam ini berada sangat jauh, tidak adanya transportasi
menuju ke SDN 191/VII Pematang Kabau II. Serta faktor lingkungan
tempat tinggal yang kurang mendukung, Seperti yang di ungkapkan
oleh Ibu Fatih Nurbayina:
“Dalam pembentukan karakter Islami suku anak dalam yang
menjadi penghambat adalah latar belakang keluarga, karena
sebagian orang tua dari suku anak dalam itu sendiri tidak
pernah mengenyam yang namanya pendidikan, sehingga
kami sulit untuk berkerja sama dengan mereka, contoh
kecilnya saja saya mengajarkan mengenai kewajiban puasa
dan shalat lima waktu, siswa suku anak dalam terkadang
tidak menjalankan puasa dikarenakan tidak adanya
dukungan dari orang tua seperti membangunkan untuk
makan sahur bahkan orang tuanyapun tidak berpuasa.
Begitu juga dengan shalat lima waktu, mereka tidak
menjalankan kewajiban shalat karena mereka melihat orang
tuanya juga tidak shalat. Selain itu kurangnya fasilitas
sekolah seperti ruang kelas , sehingga satu kelas disekat
menjadi dua ruangan, sehingga kegiatan pembelajaran
terganggu(Wawancara, 09 Februari 2020)
Diperkuat dengan hasil wawancara oleh kepala sekolah Ibu Ade
Irma

Suryani

yang

mengatakan

bahwa

faktor

penghambat

pembentukan karakter islami suku anak dalam adalah:
“Banyak siswa suku anak dalam yang kehadirannya tidak
penuh, ada siswa yang hadir hanya dua hari dalam satu
minggu, sehingga membuat
mereka ketinggalan
pelajaran(Wawancara, 09 Februari 2020)
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Faktor lain yang menjadi penghambat pembentukan karakter
Islami berdasarkan observasi yang peneliti lakukan yaitu kurang
lengkapnya fasilitas pendukung dan sarana dan prasarana yang belum
memadai seperti ruang kelas yang masih kurang, belum adanya
musholla disekolah serta buku bacaan di perpustakaan yang masih
sedikit.(Observasi, 09 Februari 2020)
Selain itu sulitnya menjalin komunikasi antara pihak sekolah
dengan orang tua siswa suku anak dalam sehingga sekolah tidak dapat
melakukan sosialisasi terhadap orang tua siswa mengenai pentingnya
pendidikan bagi masa depan putra putrinya. Hal ini karena orang tua
mereka rata-rata masih banyak yang tinggal di dalam hutan. Kalaupun
ada yang berdomisili di luar hutan, akan sangat sulit untuk
berkomunikasi mengenai pendidikan anak, apalagi pemikiran orang
tua suku anak dalam masih primitif, konservatif dan kurang paham
mengenai pendidikan.
4.

Solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pembentukan
karakter Islami siswa suku anak dalam di SDN 191/VII Pematang
Kabau II Kec.Air Hitam Kab.Sarolangun
Untuk mengatasi kendala yang terjadi tersebut, SDN 191/VII
mengadakan pemberlakuan hukuman khusus untuk siswa suku anak
dalam yang masuk dalam yang tidak mengikuti aturan serta tata tertib
sekolah. Hukuman yang biasa mereka terima hanyalah teguran
ataupun nasihat, dan hukuman menyesuaikan dengan pelanggaran
yang mereka lakukan, tidak seperti siswa non SAD pada umumnya,
yang biasanya dihukum menyapu, membawa tanaman dari rumah
ataupun hafalan. Siswa SAD merupakan siswa yang sensitif. Mereka
tidak bisa dikenakan sanksi yang berat apabila mereka berbuat salah.
Jika mereka dihukum seperti siswa non SAD lain, mereka akan malas
ataupun tidak mau lagi untuk bersekolah. Sehingga, guru-guru di SDN
191/VII hanya akan memberi teguran ataupun menasehati bahwa
perbuatan yang mereka lakukan itu salah dan meminta mereka berjanji
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untuk tidak mengulanginya lagi. (Observasi di Sekolah Dasar Negeri
191/VII Pematang Kabau II pada tanggal 09 Februari 2020)
Dan untuk mengatasi masalah mengenai siswa suku anak dalam
yang jarang masuk sekolah dengan alasan rumah mereka sangat jauh,
pihak sekolah berusaha menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan
sawit yaitu PT. Sari Aditya loka sehingga perusahaan tersebut
memberikan bantuan berupa fasilitas mobil antar jemput untuk
memudahkan siswa suku anak dalam. Hal tersebut sesuai dengan
pernyataan Ibu Ade Irma Suryani, mengatakan bahwa :
“Pihak sekolah berusaha mencari bantuan dan menjalin
kerjasama dengan berbagai cara, akhirnya bahan proposal
kami diterima oleh PT. Sari Aditya Loka, dan mereka mau
memberikan bantuan berupa fasilitas mobil antar jemput
khusus suku anak dalam yang rumahnya berada jauh dari
sekolah”(Wawancara, 09 Februari 2020)
Dengan adanya fasilitas tersebut akhirnya siswa suku anak
dalam dapat hadir kesekolah setiap hari tanpa ada halangan sehingga
mereka dapat mengikuti berbagai proses kegiatan pembelajaran
disekolah. Ibu Fatih Nurbayina mengatakan bahwa:
“Dengan adanya fasilitas bantuan yang diberikan oleh PT.
Sari Aditya Loka itu sangat membantu sekali, akhirnya
mereka sekarang dapat menuju sekolah dan mengikuti
proses kegiatan pembelajaran setiap hari tanpa
halangan”(Wawancara, 09 Februari 2020)
Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, terlihat adanya
mobil PT Sari Aditya Loka yang selalu mengantar serta menjemput
siswa suku anak dalam setiap harinya, (Observasi, 09 Februari 2020)
Selain itu, mengenai sarana dan prasarana pihak sekolah juga
terus berusaha melengkapi fasilitas sekolah yang masih belum
memadai. Sekolah juga berusaha melakukan komunikasi kepada
orangtua siswa suku anak dalam melalui kerjasama dengan WARSI
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(lembaga yang peduli terhadap konservasi sumber daya alam dan
pengembangan masyarakat adat yang ada didalam hutan maupun yang
ada diluar hutan). Warsi disini bertugas untuk melakukan sosialisasi
terhadap orang tua siswa mengenai pentingnya pendidikan serta
membujuk para SAD yang masih didalam hutan agar mau menempuh
pendidikan formal seperi masyarakat lain agar mereka tidak tertinggal
oleh kemajuan zaman.
Komunikasi antara sekolah ( kepala sekolah ) dengan orang
tua/wali merupakan salah satu realisasi dari akuntabilitas sekolah,
meskipun guru disekolah memiliki kesempatan untuk berinteraksi dan
mempengaruhi kehidupan peserta didik, pada akhirnya mereka akan
kembali kepangkuan orang tuanya. Pentingnya komunikasi antara
orang tua dan guru terutama untuk memastikan bahwa anak-anak
belajar secara efektif dan mendapatkan yang terbaik bagi pertumbuhan
dan perkembangan pribadi atau karakter mereka.(Mulyasa, 2018, hal.
161)
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BAB V
PENUTUP

A.

Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal penting
mengenai pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter Islami
siswa suku anak dalam yaitu :
1.

Pembentukan karakter Islami suku anak dalam dilakukan oleh guru
Pendidikan Agama Islam melalui berbagai macam cara diantaranya
yaitu yang melalui pengajaran dengan adanya pengajaran mampu
memberikan pemahaman terhadap suku anak dalam mengenai konsep
berbagai macam bentuk karakter Islami. Melalui keteladanan, dengan
adanya keteladanan yang dicontohkan oleh guru Pendidikan Agama
Islam diharapkan suku anak dalam dapat mudah mendapatkan
gambaran tentang karakter mulia. Melalui Pembiasaan, dengan adanya
suatu pembiasaan yang baik mampu menanamkan karakter yang baik
pula didalam diri suku anak dalam. Melalui pemotivasian, dengan
adanya motivasi siswa suku anak dalam akan merasa terdorong untuk
melakukan tindakan-tindakan yang dilandasi kesadaran akan jati diri
dan tanggung jawab. Melalui penegakan aturan, dengan adanya
penegakan aturan segala kebiasaan baik dari penegakan aturan
tersebut akan membentuk karakter berperilaku siswa suku anak dalam

2.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai karakter
Islami yang dimiliki siswa suku anak dalam adalah memiliki sifat
syukur, sabar, mandiri, bertanggung jawab, hidup sehat, jujur, cinta
ilmu, pemaaf, santun, empati dan peduli, menghormati guru,
kebersamaan,

bersemangat,

pemurah,

toleransi,

percaya

diri,

pemberani.
3.

Selain itu dalam mengupayakan sesuatu hal yang baik, seringkali
terjadi berbagai kendala yang menjadi faktor penghambat guru
pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter Islami siswa suku
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anak dalam, beberapa kendala yang terjadi yaitu banyak siswa suku
anak dalam yang jarang masuk sekolah dengan alasan jarak rumah
dengan sekolah sangat jauh, fasilitas sekolah yang belum memadai
seperti kurangnya kelas, tidak adanya mushola dan lain sebagainya
sehingga proses kegiatan belajar mengajar belum berjalan dengan
baik, tidak adanya dukungan dari orang tua siswa karena mereka
belum sadar betul akan pentingnya pendidikan sehingga mereka sulit
untuk diajak berkerjasama.
4.

Adapun solusi yang dilakukan kepala sekolah dan guru pendidikan
agama Islam dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul tersebut
adalah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sehingga akhirnya
mendapatkan bantuan berupa fasilitas mobil antar jemput untuk siswa
suku anak dalam yang tinggal jauh dari sekolah, melengkapi fasilitas
sekolah, melakukan kerjasama dengan Warsi sehingga warsi
melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan terhadap
orang tua siswa agar mereka mendukung berbagai kegiatan
pembelajaran sekolah.

B.

Saran
Dari kesimpulan yang penulis kemukakan diatas selanjutnya penulis
akan memberikan saran-saran terhadap berbagai kalangan atau kompenenkompenen yang terkait dengan pembentukan karakter Islami siswa suku
anak dalam yaitu sebagai berikut :
1.

Kepada kepala sekolah SDN 191/VII Pematang Kabau II agar terus
berusaha melakukan kerjasama dengan berbagai pihak ataupun lembaga
baik formal maupun nonformal demi kemajuan sekolah dasar negeri
191/VII Pematang Kabau II, serta terus melakukan sosialisasi kepada
orang tua dari siswa suku anak dalam agar mereka terus mendukung
berbagai kegiatan yang dilakukan sekolah.

2.

Kepada tenaga pendidik khususnya guru pendidikan agama Islam agar
terus membenahi diri dan melatih diri agar menjadi tenaga pengajar
yang profesional sehingga melahirkan murid khususnya siswa suku
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anak dalam yang berkualitas, sopan dan santun dan berwawasan agama
yang luas serta bermanfaat bagi orang lain.
3.

Kepada orang tua dari siswa suku anak dalam agar lebih
memperhatikan serta mendukung putra-putrinya untuk mendapatkan
pendidikan demi merubah kehidupan menjadi lebih baik lagi.

C.

Kata Penutup
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Yang
Maha Kuasa, dan disertai dengan dukungan serta dorongaan dari berbagai
pihak khususnya dosen pembimbing 1 dan 2 yaitu Bapak Dr.H Lukman
Hakim, M, Pd.I dan Bapak Ridwan, S.Psi, M.Psi. Penulis telah dapat
menyelesaikan skripsi ini meskipun dalam penyelesaiannya banyak
rintangan dan hamatan yang penulis temui.
Penulis menyadari akan kekurangan ilmu pengetahuan yang penulis
miliki, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat
membangun untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis, akhirnya
penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya
dan mudah-mudahan perlindungan serta petunjuk akan senantiasa
tercurahkan kepada kita semua.
Aamiin ya Rabbal’alamin.

Jambi, April 2020
Penulis

Fahma Syariati
NIM.TP16146
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEMBENTUK
KARAKTER ISLAMI SUKU ANAK DALAM DI SEKOLAH
DASAR NEGERI 191/VII PEMATANG KABAU II
KECAMATAN AIR HITAM KABUPATEN SAROLANGUN
A.

Observasi (Pengamatan)
1.

Situasi dan kondisi di Sekolah Dasar Negeri 191/VII Pematang Kabau
II Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun

2.

Proses kegiatan pembelajaran didalam kelas dalam pembentukan
karakter Islami suku anak dalam di Sekolah Dasar Negeri 191/VII
Pematang Kabau II Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun

3.

Faktor penghambat dan solusi ketika melakukan pengajaran dalam
membentuk karakter Islami suku anak dalam

4.

Cara guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakter
Islami suku anak dalam di Sekolah Dasar Negeri 191/VII Pematang
Kabau II Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun

B.

Wawancara
1.
Guru Pendidikan Agama Islam:
a. Bagaimanakah perilaku sehari-hari suku anak dalam yang ada di
SDN 191/VII Pematang Kabau II Kec.Air Hitam Kab.Sarolangun?
b.

Bagaimana cara Ibu dalam membentuk karakter Islami suku
anak dalam di SDN 191/VII Pematang Kabau II Kec. Air Hitam
Kab.Sarolangun?

c.

Nilai-nilai Islami apa sajakah yang bapak ajarkan kepada siswa
suku anak dalam?

d.

Apasaja karakter Islami yang dimiliki siswa suku anak dalam di
SDN 191/VII Pematang Kabau II Kec. Air Hitam

Kab.

Sarolangun?
e.

Apa yang Ibu ajarkan untuk menambahkan ketaqwaan terhadap
Allah SWT?

f.

Keteladanan

Apa

yang

telah

Bapak/Ibu

lakukan

dalam

pembentukan karakter Islami siswa suku anak dalam di SDN
191/VII Pematang Kabau II Kec.Air Hitam Kab.Sarolangun?
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g.

Bagaimanakah cara Bapak/Ibu menumbuhkan motivasi dalam
belajar disekolah terhadap siswa suku anak dalam?

h.

Bagaimanakan tingkat kepedulian siswa suku anak dalam
terhadap lingkungan?

i.

Apakah dalam pembentukan karakter Islami ini ada beberapa
penegakan aturan yang bapak/Ibu berlakukan terhadap siswa
suku anak dalam ?

j.

Apakah ada kendala atau faktor penghambat yang dihadapi
Bapak/Ibu dalam membentuk karakter Islami suku anak dalam di
SDN 191/VII Pematang Kabau II Kec.Air Hitam Kab.Sarolangun?

k.

Setelah diberikan pengajaran pendidikan agama islam tersebut
apakah karakteristik siswa suku anak dalam sudah mulai terlihat
dalam kehidupan sehari-hari selama disekolah?

2.

Kepala Sekolah :
a.

Bagaimanakah karakter siswa suku anak dalam yang ada di
SDN 191/VII Pematang Kabau II Kec.Air Hitam Kab.Sarolangun?

b.

Bagimanakah pergaulan siswa suku anak dalam dengan temantemannya disekolah?

c.

Apa tujuan pembentukan karakter Islami siswa suku anak dalam
di

SDN

191/VII

Pematang

Kabau

II

Kec.Air

Hitam

Kab.Sarolangun?
d.

Apa peran kepala sekolah selaku pelaksana pembentuk karakter
Islami suku anak dalam di SDN 191/VII Pematang Kabau II
Kec.Air Hitam Kab.Sarolangun?

e.

Sebagai seorang pemimpin sekolah, hal apa yang Ibu upayakan
untuk mendorong guru dan karyawan agar menjadi model
karakter yang baik bagi semua siswa?

f.

Adakah pemberlakuan penegakan aturan atau tata tertib dalam
pembentukan karakter Islami siswa suku anak dalam yang di
lakukan pihak sekolah?

g.

Adakah semacam sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib ?

h.

Apakah

sarana

dan

prasarana

yang

digunakan

dalam

pembentukan karakter Islami di SDN 191/VII Pematang Kabau II
Kec.Air Hitam Kab.Sarolangun telah memadai?
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i.

Adakah kendala dalam pembentukan karakter Islami siswa suku
anak dalam di SDN 191/VII Pematang Kabau II Kec.Air Hitam
Kab.Sarolangun?

j.

Apa solusi yang Ibu lakukan untuk menghadapi kendala dalam
pembentukan karakter Islami siswa suku anak dalam?

3.

Guru:
a.

Apa anda ikut serta dalam pendidikan dan pembentukan karakter
suku anak dalam di SDN 191/VII Pematang Kabau II Kec.Air
Hitam Kab.Sarolangun?

b.

Bagaimana pergaulan siswa suku anak dalam dengan temantemannya di sekolah?

c.

Keteladanan

Apa

yang

telah

Bapak/Ibu

lakukan

dalam

pembentukan karakter Islami siswa suku anak dalam di SDN
191/VII Pematang Kabau II Kec.Air Hitam Kab.Sarolangun?
d.

Bagaiamanakah cara Bapak/Ibu dalam mendorong siswa suku
anak dalam agar mereka mau menerapkan atau membiasakan
nilai-nilai karakter Islami tersebut?

4.

Murid Suku Anak Dalam
a.

Apakah anda mengetahui tentang Tuhan? Sudahkah anda
mempelajarinya? Hal apa yang anda lakukan untuk mengingat
Tuhan?

b.

Apakah anda mengetahui tentang kebersihan diri? Hal apa yang
telah anda lakukan?

c.

Apakah anda tahu, apa itu sifat jujur?

d.

Apakah anda selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh
guru?

e.

Apakah anda mencatat pelajaran yang diajarkan oleh Bapak/Ibu
guru?

f.

Apakah anda telah memakai seragam sekolah sesuai peraturan
yang telah ditentukan?

g.

Apakah anda selalu membuang sampah pada tempatnya?

h.

Apakah anda telah mematuhi peraturan sekolah dan Pernahkan
anda melanggar tata tertib sekolah?
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i.

Apakah anda menyimak dengan baik pelajaran yang diberikan
oleh Bapak/Ibu guru?

j.

Apakah anda mempunyai teman? Bagaimanakah anda harus
bersikap terhadap seorang teman?

k.

Bagaimanakah anda harus bersikap terhadap orang dewasa?

l.

Apakah anda suka membaca?

m. Jika ada teman yang berbuat salah, apakah anda mau
memaafkan?
n.
C.

Kebaikan apa yang pernah anda lakukan terhadap teman anda?

Dokumentasi
1.
Arsip
a. Historis dan Geografis Sekolah Dasar Negeri 191/VII Pematang
Kabau II Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun
b.

Struktur Organisasi Sekolah Dasar Negeri 191/VII Pematang
Kabau II Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun

c.

Keadaan Guru, Karyawan dan Siswa/i Sekolah Dasar Negeri
191/VII Pematang Kabau II Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun

d.

Keadaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar Negeri 191/VII
Pematang Kabau II Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun

e.

Proses kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di
Sekolah Dasar Negeri 191/VII Pematang Kabau II Kec. Air Hitam
Kab. Sarolangun

2.

Gambar
Foto-foto kegiatan secara langsung, kegiatan pembelajaran
pembentukan karakter Islami siswa suku anak dalam. Foto tersebut,
dihasilkan sendiri oleh peneliti dengan kamera Handphone.

3.

Rekaman Wawancara
Peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak
yang terkait dalam penelitian tersebut.
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURRICULUM VITAE)

Nama

: Fahma Syariati

JenisKelamin

: Perempuan

Tempat /Tanggal lahir

: Bukit Suban, 27 Maret 1998

Alamat Asal

: Jln.Andalas Desa Bukit Suban Kecamatan Air
Hitam Kabupaten Sarolangun

Pekerjaan

: Mahasiswa

Alamat Email

: Fahmasyariati@gmail.com

No Kontak

: 085314569407

Pendidikan Formal
No.
1.

Tahun Tamat

Jenis Pendidikan

Tempat

2003-2004

TK Melati

Bukit Suban

2004-2010

SDN 163/VII

Bukit Suban

2010-2013

MTs Nurul Huda

Bukit Suban

2013-2016
2016-sekarang

MAN Model
UIN STS Jambi

Jambi
Jambi

2.
3.
4.
5.
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DOKUMENTASI
Foto Wawancara dengan Kepala Sekolah dan Guru Pendidikan Agama Islam

Kepala Sekolah SDN 191/VII Pematang
Kabau II

Kepala sekolah SDN 191/VII Pematang
Kabau II

Guru Pendidikan Agama Islam SDN
191/VII Pematang Kabau II

Guru Pendidikan Agama Islam SDN
191/VII Pematang Kabau II
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Foto wawancara dengan siswa suku anak dalam
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Keadaan SDN 191/VII Pematang Kabau II Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun
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