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ABSTRAK
Nama

: Mutia Afriyanti

Jurusan

: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

Judul

:Implementasi

Nilai-Nilai

Pendidikan

Karakter

Melalui

Ekstrakurikuler Kearifan Lokal Kompangan di Kelas VI Madrasah
Ibtidaiyah Muhajirin Kota Jambi

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pendidikan Karakter
Melalui Eksrakurikuler Kompangan, Faktor pendukung, faktor penghambat dan
Upaya guru dalam mengatasi kendala Implementasi Pendidikan Karakter melalui
Eksrakurikuler Kompangan. Penelitian ini merupakan

penelitian kualitatif dan

subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru wali kelas VI, guru kompangan,
dan siswa kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Kota Jambi. Data diperoleh
melalui observasi, wawancara, dan dokumenstasi. Data yang telah dikumpulkan
kemudian diolah dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi pendidikan karakter
melalui eksrakurikuler kompangan kelas VI di Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin kota
jambi dapat diintegrasikan melalui kurikulum dan matapelajaran; dan di
implementasikan dalam eksrakurikuler kompangan; (2) faktor-faktor pendukung
implementasi pendidikan karakter melalui eksrakurikuler kompangan adanya
dukungan dari kepala sekolah, sarana prasarana cukup memadai, motivasi guru dan
peserta didik. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah: waktu,
lingkungan dan jumlah peserta didik; (3)Terdapat tiga upaya guru dalam mengatasi
kendala implementasi pendidikan karakter melalui eksrakurikuler kompangan, di
antaranya penambahan waktu pelajaran, menjalin kerjasama yang baik antar guru
dan karyawan lainnya, dan selalu menegur siswa jika ada siswa yang berbuat salah
dan kalau perlu diberi sanksi.
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ABSTRACT
Name

: Mutia Afriyanti

Department

: Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education (PGMI)

Title

: Implementation of Character Education through Local Cultural
Wisdom in Class VI Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Jambi City

This thesis aims to determine the implementation of character education
through Kompangan extracurriculars, supporting factors, inhibiting factors and
teacher efforts in overcoming obstacles in implementing character education
through Kompangan extracurriculars. This research is a qualitative research and the
subject of this research is the principal, the homeroom teacher of class VI,
kompangan teachers, and the sixth grade students of Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin
Jambi City. Data obtained through observation, interviews, and documentation. The
data that has been collected is then processed by means of data reduction, data
presentation and drawing conclusions.
The results of the study indicate that (1) the implementation of character
education through the extracurricular activities of class VI students at Madrasah
Ibtidaiyah Muhajirin, Jambi City can be integrated through curriculum and
subjects; and implemented in extracurricular kompangan; (2) the supporting factors
for the implementation of character education through kompangan extracurricular
are the support from the school principal, adequate infrastructure facilities, the
motivation of teachers and students. Meanwhile, the inhibiting factors are: time,
environment and number of students; (3) There are three teacher efforts in
overcoming obstacles to implementing character education through kompangan
extracurriculars, including increasing lesson time, establishing good cooperation
between teachers and other employees, and always reprimanding students if there
are students who make mistakes and if necessary, be given sanctions.
Keywords: character education, kompangan, local wisdom
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sekolah memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk menumbuhkan insan atau
karakter

yang

cerdas

dan

bermoral.

Oleh

karena

itu,

sekolah

juga

mengembangkan tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan karakter siswa.
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, cerdas, kepatuhan mulia serta pengetahuan yang diperlukan dirinya,
masyarakat bangsa dan Negara (depdiknas, 2003:3). Karakter bangsa kita tercipta
karena adanya beragam budaya-budaya lokal yang telah terbukti mampu
menjadikan bangsa ini lebih bermartabat.
“Untuk mengantisipasi dan merespon kondisi pergeseran karakter tersebut,
telah memungkinkan diajarkannya pendidikan karakter pada tingkat SD/MI
sebagai materi pelajaran muatan lokal. Intitusi sekolah sebagai salah satu pusat
pendidikan memiliki peran penting yang mengembang tugas untuk melahirkan
manusia yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga
Negara yang baik serta bertanggung jawab” (Sistem Pendidikan Nasional 1989
dan diperkuat UU No. 20 tahun 2003 Bab II Pasal 3).
Kemampuan peserta didik seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab pada hakikatnya dekat dengan makna
karakter. Dengan kata lain bahwa pendidikan nasional tidak hanya membentuk manusia
yang cerdas secara intelektual saja, tetapi juga mengarah pada pembentukan karakter
yang positif. Hal ini sejalan dengan sepaham Ki Hajar Dewantara. Beliau
mengemukakan bahwa tuntutan tidak semata-mata hanya membentuk peserta didik
untuk pandai, pintar, berpengetahuan, dan cerdas, tetapi juga mengarah kepada orang
yang bersopan santun yang berbudi pekerti luhur, berpribadi dan bersusila (Agus
Wibowo, 2012:18)
Dalam pendidikan Karakter di sekolah, semua komponen (pemangku
pendidikan) wajib dilibatkan, tercantum komponen-komponen pendidikan itu sendiri,
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ialah isi kurikulum, proses pembelajaran dan evaluasi, penangan ataupun pengelolaan
pelajaran.
Berdasarkan tinjauan awal yang saya lakukan di Madrasah Ibtidaiyah
Muhajirin Kota Jambi, di tempat saya meneliti, Madrasah ini telah melaksanakan
pendidikan karakter. Peneliti langsung berinteraksi dengan kepala sekolah tentang
pendidikan karakter di Madrasah ini. Pendidikan karakter di madrasah ini di
kembangkan dan di integrasikan dalam matapelajaran, kurikulum, serta
pembiasaan oleh pihak madrasah dan nilai-nilai karakter yang ditekankan oleh
madrasah ini adalah nilai karakter religius, nilai karakter jujur, nilai karakter
toleransi dan disiplin. Pembiasaan yang dilakukan untuk menerapkan nilai-nilai
tersebut seperti berdoa sebelum belajar, membaca surat-surat pendek sebelum
belajar, sholat duha berjamaah, baca yasin setiap hari jumat dan pembiasaanpembiasaan lainnya yang kearah lebih baik, di samping itu kegiataan luar sekolah
pula bisa dapat membentuk karakter anak yang lebih baik disebut eksrakurikuler.
Kasus yang terjalin di sekolah-sekolah saat ini sudah sangat mencerminkan
hilangnya nilai-nilai karakter siswa misalnya, tawuran pelajar, bullying antar sesama
siswa, memukul guru, siswa sedang mencontek saat ujian, penggunaan gadget
berlebihan, bolos saat belajar, serta hilangnya rasa hormat terhadap orang yang lebih tua
dan lain-lainnya. Hilangnya nilai-nilai karakter saat ini ialah di pengaruhi oleh sistem
pendidikan yang diberlakukan, dengan adanya sistem kelulusan yang hanya mengejar
nilai saja. Untuk mencapai hal tersebut beberapa siswa tidak lagi mempercayai
kemampuan dirinya sehingga berusaha berlaku tidak jujur dengan mencontek. Dan tidak
hanya dilakukan oleh siswa saja akan tetapi beberapa pendidik memberikan jawaban
kepada siswanya supaya sekolahnya mendapatkan peringkat terbaik.
Bermacam permasalahan di atas ada terdapat bahwa nilai kejujuran, rasa percaya
diri, nilai sportivitas, kerja keras dll sebagai nilai karakter sekolah mulai tidak dipedulikan
lagi baik oleh pendidik maupun siswa.
Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, sepatutnya para guru
mengaplikasikan pendidikan karakter sebab sifat anak sekolah dasar itu adalah
meniru, maka dari itu guru harus belajar datang tepat waktu disekolah, tidak
menggunakan handphone saat mengajar, tidak memarahi siswa yang berlebihan
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sehingga siswa merasa dinasehati bukan dimarahi. Guru seperti itu akan
membawa keberhasilan implementasi pendidikan karakter. Berkaitan dengan
pembentukan karakter siswa sekolah dasar untuk bisa beretika, bermoral dan
mampu menjalin komunikasi yang baik, maka dari guru juga yang harus
memulainya.
Ada pula aspek pendukung dalam tingkatkan mutu pembelajaran ialah
berasal dari gurunya, sebab mutu guru yang baik akan menciptakan peserta didik
yang baik pula. Guru yang baik harus menguasai prinsip-prinsip pembelajaran,
keterampilan menilai hasil-hasil belajar peserta didiknya (Mulyasa, 2014:129).
Guru Berfungsi selaku sumber belajar untuk siswa dalam mempraktikkan
nilai-nilai kearifan lokal dalam upaya melestarikan kearifan lokal di sekolah.
Dalam pelaksanaannya, guru dituntut untuk lebih menguasai modul yang
diberikan. Oleh sebab itu, guru wajib sediakan sarana ataupun fasilitas untuk
siswa buat menekuni kearifan lokal di sekolah.
Kearifan lokal adalah pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan
masyarakat lokal untuk memecahkan berbagai masalah guna memenuhi
kebutuhannya. Tidak hanya itu, kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai
kehidupan dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, dan
lingkungan. masyarakat setempat.
Dari segi pendidikan, kearifan lokal dapat digunakan untuk melindungi
budaya lokal kita. Kearifan lokal harus dikembangkan dari kemampuan daerah
tertentu. Contoh kemampuan yang terkenal di daerah Jambi adalah batik,
makanan, seni tradisional, tari, bahasa, dll .
Adapun kearifan lokal dalam Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin ini pasti
mempunyai kekhasan nya tertentu ialah: rebana, kompangan, pramuka Berzanji
Nazam, Tilawah, kaligrafi,dan tari namun yang sangat bagus kearifan lokal nya
ialah kompangan. (wawancara dengan kepala sekolah madrasah). Bapak kepala
madrasah mengatakan kompangan juga ada guru kompangan nya yaitu bapak
Iwan Aripin, kemudian Bapak Iwan Aripin juga mengatakan kalau jadwal untuk
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kompangan ini sekali seminggu atau setiap hari senin saja waktu nya dari jam 1
s/d jam 2, dan mengapa saya mengambil kearifan lokal nya kompangan karna
kompangan sering tampil dan menonjol di antara semua eskul itu, kemudian
kompangan ini terdapat juga karakter anak, apa saja karakter nya yaitu: disiplin,
kerja keras, mandiri, nilai menghargai prestasi dan nilai tanggung jawab.
Kompangan, awalnya pertama kali berada di Provinsi Jambi, lalu dikenal
masyarakat setempat sebagai musik tradisional yang islami, arak-arak pengantin
mulai memakai jasa kompangan, tidak hanya itu digunakan pula buat hajatan
lainnya. Bunyi kompangan yang merdu dan kekompakan anak dalam bermain
kompangan membuat peneliti tertarik untuk mengenal kompangan lebih dalam
lagi.
Pada kesenian kompangan banyak terkandung beberapa nilai yang terkait
dengan nilai-nilai pendidikan seperti ketuhanan(Tauhid), akhlak(moral), ibadah
dan sosial. Akan tetapi nilai-nilai tersebut kurang disadari serta dirasakan oleh
masyarakat, khususnya lembaga pendidikan yang berfungsi penting dalam
pembentukan karakter ini. Jika saja peserta didik mengerti dan memahami nilainilai yang tercantum dalam kesenian kompangan, diharapkan kedepannya mereka
sanggup buat mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari,
tidak cuma sebatas bermain peralatannya serta menyanyikan lagu-lagunya saja
tanpa

mengenali

nilai-nilai

apa

yang

tercantum

di

dalamnya

dan

mengamalkannya.
Berdasarkan penjabaran yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti
ingin melakukan penelitian mengenai. “Implementasi Pendidikan Karakter
melalui Eksrakurikuler Kesenian Kompangan Di Kelas VI Madrash
Ibtidaiyah Muhajirin Kota Jambi”
bi”.
B. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang dikemukakan di atas maka
untuk memudahkan penelitian lebih lanjut peneliti hendak memfokuskan
penelitianya sebagai berikut :
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a. Pendidikan karakter yang diartikan merupakan pendidikan karakter
berdasarkan kurikulum dan berdasarkan mata pelajaran.
b. Kearifan budaya lokal paling utama pada kompangan
c. MI Muhajirin kelas VI

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan dan latar belakang yang telah dikemukakkan di atas,maka
rumusan masalah sebagai berikut :
a. Bagaimana

implementasi

nilai-nilai

pendidikan

karakter

melalui

eksrakurikuler kearifan lokal kompangan di kelas VI Madrasah Ibtidaiyah
Muhajirin Kota Jambi??
b. Apa saja aspek pendukung dan aspek penghambat implementasi nilai-nilai
pendidikan karakter melalui eksrakurikuler kearifan lokal kompangan di
kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Kota Jambi?
c.

Apa upaya guru untuk meningkatkan implementasi nilai-nilai pendidikan
karakter melalui eksrakurikuler kearifan lokal kompangan di kelas VI
Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Kota Jambi?

D. Tujuan Penelitan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini antara lain
untuk:
a. Mengetahui

implementasi

nilai-nilai

pendidikan

karakter

melalui

eksrakurikuler kearifan lokal kompangan di kelas VI Madrasah Ibtidaiyah
Muhajirin Kota Jambi?
b. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi nilainilai pendidikan karakter melalui eksrakurikuler kearifan lokal kompangan
di kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Kota Jambi?
c. Mengetahui upaya guru untuk meningkatkan implementasi nilai-nilai
pendidikan karakter melalui eksrakurikuler kearifan lokal kompangan di
kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Kota Jambi?
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E. Manfaat Penelitian
Penelitian diharapkan memberikan beberapa manfaat antara lain:
a. Manfaat Teoritis
Penelitian

ini

digunakan

untuk

mengembangkan

keilmuan

dan

pengetahuan dalam kegiatan ilmiah. Pengembangan keilmuan ini dengan
mempelajari bagaimana implementasi pendidikan nilai-nilai pendidikan
karakter melalui eksrakurikuler kearifan lokal kompangan di MI/SD

b. Manfaat Praktis
a. Bagi Guru
1) Memberi bentuk atau contoh sejauh mana implementasi nilai-nilai
pendidikan karakter melalui eksrakurikuler kearifan lokal kompangan
di Madrasah Ibtidaiyah
2) Sebagai upaya untuk menindaklanjuti nilai-nilai pendidikan karakter
melalui eksrakurikuler kearifan lokal kompangan di sekolah dasar
Sekolah Berbasis Kearifan Lokal yang telah diamanahkan oleh
pemerintah.

b. Bagi Siswa
1) Membentuk karakter seseorang siswa sehingga pendidikan karakter
menjadikan individu yang maju, dan mandiri.
2) Mencegah terjadinya kondisi mental yang lemah dengan moral yang
tidak baik, maka akan menciptakan suasana yang kondusif.

c. Bagi Sekolah
1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai refleksi pelaksanaan
pendidikan karakter melalui nilai-nilai pendidikan karakter melalui
eksrakurikuler kearifan lokal kompangan.
2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi semua
tenaga pengajar mengenai nilai-nilai pendidikan karakter melalui
eksrakurikuler kearifan lokal kompangan.
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d. Bagi Peneliti
Hasil peneliti ini merupakan sarana menambah pengalaman dan informasi
peneliti mengenai implementasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui
eksrakurikuler kearifan lokal kompangan

7

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Pendidikan Karakter
1. Pengertian pendidikan karakter
Secara etimologi istilah karakter berasal dari bahasa Latin charater,
antara lain berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, kesusilaan, kepribadian
dan akhlak. (Saimroh, dalam Saidah Ahmad, PRIMARY EDUCATION
JOURNAL (PEJ) 1(4), 8-8, 2019). Karakter bermakna nilai dasar yang
membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karna pengaruh keturuan orang
tua, maupun pengaruh lingkungan, yang membedakanya dengan orang lain
serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya untuk kehidupan sehari-hari
(Mukhlas Samani, Hariyanto, 2013, hlm. 43).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991) Karakter merupakan
sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang
dengan yang lain. Dengan demikian karakter adalah etika-etika yang unik, baik
yang tersimpan bagian dalam diri dan terwujudnya bagian dalam perilaku.
Sebagai bukti atau jati diri suatu bangsa, karakter merupakan nilai dasar
perilaku yang menjadi acuan tata nilai interaksi antar manusia. Secara universal
berbagai karakter dirumuskan sebagai pandangan hidup bersama berdasarkan
atas pilar: kedamaian, menghargai, kerja sama, kebebasan, kebahagian,
kejujuran, kerendahan hati, kasih sayang, tanggung jawab, kesederhanaan,
toleransi, dan persatuan.
Mulyasa

dalam

Saimroh

menjelaskan,

dalam

perspektif

Islam,

pendidikan karakter secara teoritik sebenarnya telah ada sejak Islam diturunkan
di dunia, seiring dengan diutusnya Nabi Muhamaad SAW untuk memperbaiki
akhlak (karakter) manusia. Ajaran Islam sendiri mengandung sistematika
ajaran tidak hanya menekankan pada aspek keimanan ibadah dan muamalah,
tetapi juga akhlak. Pelajaran Islam secara utuh merupakan model karakter
seorang muslim bahkan dipersonafikasikan dengan model karakter Nabi
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Muhammad SAW yang memiliki sifat shidiq, amanah, tabligh dan fatonah.
(Mulyasa dalam Saimroh 2013, hal. 11).
Implementasi pendidikan karakter dalam Islam tertera dalam karakter
pribadi Rasulullah SAW. Dalam pribadi Rasul, bersemai nilai-nilai akhlak
yang agung dan muli. Al-Qur‟an surat Al-Ahzab : 21 menyatakan :

ّللاَ َوا ْليَ ْو َم ْ ه
ّ اْل ِخ َر َو َذ َك َر ه
ّ ان يَرْ جُوا ه
ّ ان لَ ُك ْم فِ ْي َرس ُْو ِل ه
ّللاَ َكرِيْرا
َ ّللاِ اُ ْس َوةٌ َح َسنَةٌ لِّ َم ْه َك
َ لَقَ ْد َك
Artinya : “Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah suri teladan yang
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan banyak mengingat Allah.
Maka peneliti menyimpulkan bahwa Pendidikan Karakter adalah suatu
sistem penanaman karakter terhadap individu-individu atau siswa meliputi :
pengetahuan, kesadaran, kemauan, serta tindakan bagaimana mengamalkan
atau menerapkan nilai-nilai tersebut.

2. Fungsi Pendidikan Karakter
Sedangkan fungsi pendidikan karakter berdasarkan Panduan Pelaksanaan
Pendidikan Karakter (2011), yaitu sebagai berikut :
 Membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural.
 Membangun peradaban bangsa yang cerdas, bersopan santun luhur, dan
mampu berkontribusi terhadap peluasan kehidupan umat manusia ;
 Membangun sikap warga negara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan
mampu hidup bantu-membantu dengan bangsa lain dalam suatu harmoni.

3. Tujuan Pendidikan Karakter
Tujuan pendidikan karakter adalah memperbaiki watak pribadi individu
seperti yang dikemukakan oleh (Arthur, 2003, hlm. 11) bahwa “the aim of the
institute was to improve the habits, dispositions, and general character of the
children”. Artinya pendidikan karakter bertujuan untuk memperbaiki
kebiasaan, akhlak, dan karakter pada anak-anak. (Mulyasa, 2011, hlm. 9) pada
umumnya pendidikan karakter bertujuan memfokuskan pada keteladanan,
penciptaan lingkungan dan pembiasaan melalui berbagai tugas keilmuan dan
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kegiatan kondusif. Maksud dari hal tersebut adalah apa yang dilihat, didengar,
dirasakan dan dikerjakan oleh peserta didik dapat menyesuaikan karakter
masing-masing peserta didik tersebut.
Tujuan pembelajaran nilai-nilai karakter tidak semata-mata pada tataran
kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan pengamalan nyata dalam
kehidupan siswa sehari-hari di masyarakat. Kerangka pengembangan karakter
dapat diinternalisasi menyusuri pembelajaran di kalangan tenaga pendidik
dirasakan sangat penting. Mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan,
dikaitkan dengan kerangka kehidupan sehari-hari. (Wiyono, 2012, hlm. 2)
Pendidikan karakter bertujuan untuk membantu siswa memperoleh atau
memperkuat sifat-sifat sebagai: rasa hormat, tanggung jawab, dan kejujuran
agar

menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab. Pendidikan

karakter menjadi dasar pengembangan karakter yang berkedudukan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia.
Pendidikan karakter akan melahirkan pribadi berjaya yang tidak hanya
memiliki kemampuan kognitif saja, namun mempunyai karakter yang mampu
menjalankan kesuksesan dalam kerangka dasar sebagai pribadi yang religius
seperti pada masyarakat Indonesia. Pendidikan karakter harus dipandang
sebagai usaha sadar dan terencana bukan yang sifatnya kebetulan. Pendidikan
karakter membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh untuk membentuk,
memahami nilai-nilai etika dan moral, baik untuk diri sendiri maupun untuk
semua warga masyarakat atau warga negara secara keseluruhan.

4. Prinsip-prinsip Pendidikan Karakter
Dalam praktiknya, Lickona dkk (2004) menemukan sebelas prinsip agar
pendidikan karakter bisa dapat berjalan efektif. Kesebelas prinsip tersebut
sebagai berikut :
1) Kembangkan nilai-nilai etika dan nilai-nilai kekuatan pendukungnya
sebagai pondasi karakter yang baik.
2) Definisikan “karakter” secara menyeluruh yang mencakup pikiran,
perasaan, dan perilaku.

10

3) Gunakan pendekatan yang menyeluruh, disengaja, dan proaktif dalam
pengembangan karakter.
4) Ciptakan komunitas sekolah penuh perhatian.
5) Beri siswa kesempatan untuk melakukan tindakan moral.
6) Buat

kurikulum

akademik

yang bermakna

dan

menantang

yang

menghormati semua peserta didik, mengembangkan karakter, dan
membantu siswa untuk berhasil.
7) Usahakan membangun motivasi diri siswa.
8) Libatkan karyawan sekolah sebagai komunitas pembelajaran dan moral
yang berbagi tanggug jawab dalam pendidikan karakter dan upaya untuk
mematuhi nilai-nilai yang sama yang membimbing pendidika siswa.
9) Tumbuhkan solidaritas bagian dalam kepemimpinan moral dan dukungan
jangka panjang bagi inisiatif pendidikan karakter.
10) Libatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai sejawat dalam upaya
pembangunan karakter.
11) Evaluasi karakter sekolah, fungsi karyawan sekolah sebagai pendidik
karakter, dan sejauh mana siswa merealisasikan karakter yang baik.

B. Implementasi Pendidikan Karakter
Pendidikan Karakter dapat di implementasikan dengan berbagai strategi
dan

pendekatan melalui

berbagai

kegiatan

yang dilakukan

secara

intrakurikuler maupun eksrakurikuler. Strategi dalam pendidikan karakter
dapat

dilakukan

melalui

aktivitias-aktivitas

penanaman

kedisiplinan,

keteladanan, pembiasaan, menciptakan suasana yang kondusif, integrasi dan
internalisasi. Selain dari itu implementasi pendidikan karakter dilakukan
berdasarkan pendekatan dan strategi tertentu dengan memperhatikan
karakteristik dan latar belakang budaya siswa yang heterogen dan kemudian
dikembangkan dengan sebuah model elektif yang diyakini efektif dalam
implementasi pendidikan karakter.
Untuk melestarikan pendidikan karakter melalui kearifan lokal sendiri
ada beberapa cara, diantaranya cara pertama dengan mengintegrasikan

11

karakter berbasis kearifan lokal ke dalam pembelajaran. Hal ini tercermin dari
silabus dan RPP dimana guru menerapkan kearifan lokal dalam membangun
karakter anak. Cara guru memberikan nilai karakter tersebut tidak selalu
tetapi melalui cerita menggunakan bahasa daerah, memainkan alat musik
daerah dan dijelaskan bagaimana sejarahnya dahulu, menggunakan media
pembelajaran berupa permainan tradisional yang merupakan kekayaan
Indonesia, mengajarkan anak bahasa daerah dan mengartikan nilai apa yang
dapat diambil dari setiap kegiatan tersebut.
Cara kedua ialah pengimplementasikan melalui budaya sekolah.
Budaya sekolah sendiri dibagi beberapa cara, antara lain : melalui kegiatan
rutin seperti mengaji atau membaca yasin setiap jumat pagi, melakukan
senam atau tarian daerah setiap hari sabtu pagi. Nilai-nilai karakter yang
ditanamkan melalui kegiatan rutin tersebut toleransi, disiplin, sopan, religius,
mandiri, semangat kebangsaan, cinta tanah air, bersahabat/komunikatif, cinta
damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Melalui
pengkondisian yaitu menempel beberapa slogan, moto, visi misi, tata tertib
sekolah

menggunakan

tulisan

daerah,

menempelkan

gambar

yang

menunjukkan kearifan lokal misalnya gambar makanan khas daerah, kesenian
daerah.
Cara ketiga ialah dengan mengimplementasikan pendidikan karakter
berbasis kearifan lokal melalui kegiatan ekstrakurikuler, misalnya melalui
kegiatan ekstrakulikuler menari adat daerah, mengaitkan kegiatan pramuka
dengan mengenal kearifan budaya daerah, ekstrakurikuler kompangan Jambi .
Melalui kegiatan ekstrakulikuler tersebut peserta didik tidak hanya dapat
mengembangkan minat dan bakatnya tetapi juga menjadi sarana untuk
menanamkan nilai-nilai karakter berbasis kearifan lokal.

C. Nilai-nilai Karakter Untuk Siswa Sekolah Dasar
Menurut Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan
Pengembangan Pusat Kurikulum Tahun 2010, ada empat landasan yang
dikembangkan bagian dalam pendidikan karakter yaitu agama, Pancasila,
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budaya dan tujuan pendidikan, maka dapat diturunkan nilai-nilai karakter
yang dapat diimplementasikan di sekolah maupun diluar sekolah, diantaranya
(1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja Keras, (6) Kreatif,
(7) Mandiri, (8) Demokrasi, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan,
(11) Cinta Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/
Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca, (16) Peduli
Lingkungan, (17) Peduli Sosial, dan (18) Tanggung Jawab, Nilai dan
Deskripsi Nilai Pendididkan Budaya dan Karakter Bangsa. (Gunawan dalam
Alisa Rahma, 2020 hlm 10).
Tabel 1 Nilai-nilai Karakter
No.
1.

Nilai-nilai Karakter
Religius

Deskripsi Prilaku
Sikap dan perilaku yang penuh dalam melaksanakan
ajaran agama yang dianutnya, toleransi terhadap
pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun
dengan pemeluk agama lain.

2.

Jujur

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan
dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya
dalam berbicara, perbuatan dan pekerjaan.

3.

Toleransi

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan
agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan
orang lain yang berbeda dari dirinya.

4.

Disiplin

Tindakan yang mmperlihatkan perilaku tertib dan
patuh pada berbagai ketentuan aturan dan norma.

5.

Kerja Keras

Perilaku

yang

menunjukkan

upaya

sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan
belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan
sebaik-baiknya.
6.

Kreatif

Berpikir

dan

melakukan

sesuatu

untuk

menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang
telah dimiliki.
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7.

Mandiri

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung
pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

8.

Demokratis

Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai
sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain.

9.

Rasa Ingin Tahu

Sikap dan tindakan yang selalu berusaha untuk
mengetahui lebih mendalam dan meluas dari
sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar.

10. Semangat
Kebangsaan

Cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang
memuat kepentingan bangsa dan negara di atas
kepentingan diri dan kelompoknya.

11. Cinta Tanah Air

Cara

berpikir,

bersikap

dan

berbuat

yang

menunjukkan kesetian, kepedulian dan penghargaan
yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik,
sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa.
12. Menghargai prestasi

Sikap dan tindakan yang membangun dirinya untuk
menghasilkan

sesuatu

yang

berguna

bagi

masyarakat dan mengakui serta menghormati
keberhasilan orang lain.
13. Bersahabat

Tindakan

yang

memperlihatkan

rasa

senang

berbicara, bergaul dan bekerja sama dengan orang
lain.
14. Cinta Damai Sikap

Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan
orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran
dirinya.

15. Gemar Membaca

Kebiasaan menyisihkan waktu untuk membaca
berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi
dirinya.

16. Peduli Lingkungan

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah
kerusakan lingkungan alam di sekitarnya dan
mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki
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kerusakan alam yang sudah terjadi.
17. Peduli Sosial

Sikap dan tindakan yang selalu ingin menerima
bantuan pada orang lain dan masyarakat yang
megharapkan.

18. Tanggung Jawab

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan
tugas dan kewajibannya, yang sebenarnya dia
kerjakan, terhadap diri sendiri, masyarakat dan
lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan
Tuhan Yang Maha Esa (Gunawan, dalam Alisa
Rahma, 2020 hlm 10).

Untuk mengetahui bahwa suatu sekolah itu telah melaksanakan
pembelajaran yang memgembangkan budaya dan karakter bangsa, maka
ditetapkan indikator sekolah dan kelas, Indikator diartikan dalam bentuk
perilaku peserta didik di kelas dan sekolah yang dapat dipelajari melalui
pengamatan guru ketika seorang peserta didik melakukan suatu tindakan di
sekolah, tanya jawab dengan peserta didik, jawaban yang diberikan peserta
didik terhadap tugas dan pertanyaan guru serta tulisan peserta didik dalam
laporan dan pekerja rumah. Indikator berfungsi bagi guru sebagai kriteria
untuk memberikan pertimbangan tentang perilaku nilai tertentu telah menjadi
perilaku yang dimiliki peserta didik. Indikator berhubungan juga dengan
kegiatan sekolah yang diprogramkan dan kegiatan sekolah sehari-hari.
(Gunawan dalam Alisa Rahma, 2020 hlm 10) menambahkan bahwa indikator
keberhasilan dapat dilihat sebaai berikut :
Tabel 2 Indikator Nilai-nilai Karakter
No.
1.

Nilai-nilai

Indikator

Karakter
Religius

Mengucapkan salam
Melaksanakan ibadah keagamaan

2.

Jujur

Membuat dan melakukan tugas secara benar. Tidak
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menyontek atau memberi sontekan
3.

Toleransi

Memperlakukan orang lain dengan cara yang sama
dan tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, dan
golongan.

4.

Disiplin

Guru dan siswa hadir tepat waktu. Menjalankan tata
tertib sekolah.

5.

Kerja Keras

Pengelolaan pembelajaran yang menantang.

6.

Kreatif

Menciptakan ide-ide baru disekolah.

7.

Mandiri

Melatih siswa agar mampu beroperasi secara
mandiri.

8.

Demokratis

Tidak memaksakan kehendak bagi orang lain.

9.

Rasa Ingin Tahu

Sistem

pembelajaran

diarahkan

untuk

mengeksplorasi keingintahuan siswa.
10.

11.

Semangat

Memperingati hari-hari besar Nasional.

Kebangsaan

Meneladani para pahlawan nasional.

Cinta Tanah Air

Menanamkan nasionalisme dan rasa persatuan dan
kesatuan.

12.

Menghargai

Mengabdikan dan memajang hasil karya siswa di

prestasi

sekolah.

13.

Bersahabat

Saling menghargai dan menghormati.

14.

Cinta

Damai Menciptakan suasana kelas yang tentram.

Sikap
15.

Gemar Membaca

Mendorong dan memfasilitasi siswa untuk gemar
membaca.

16.

Peduli

Merawat lingkungan kelas dan sekolah

Lingkungan

Menjaga tumbuh-tumbuhan dengan baik tanpa
menginjak atau merusaknya.

17.

Peduli Sosial

Sekolah memberikan bantuan kepada siswa yang
kurang mampu.

18.

Tanggung Jawab

Mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik
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(Gunawan, dalam Alisa Rahma, 2020 hlm 10).

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa terdapat delapan belas
nilai nilai karakter yang wajib ditanamkan pada siswa, dalam hal ini peneliti
hanya mengambil sekitar lima nilai karakter diantaranya: Religius, Kejujuran,
Disiplin, kerja keras, mandiri, menghargai prestasi, dan tanggung jawabkarna
di madrasah Itidaiyah Muhajirin kota Jambi kelima nilai karakter ini sangat
diutamakan tanpa mengabaikan nilai-nilai karakter yang lain agar siswa
memiliki jiwa yang agamis, berkarakter dan budi pekerti yang baik.

D. Kearifan budaya Lokal
a. Pengertian kearifan budaya lokal
Kearifan Lokal merupakan sesuatu bagian dari sebuah budaya yang mana
suatu masyarakat yang tidak dapat dijauhkan dari masyarakat itu sendiri,
kearifan lokal tersebut dapat dikatakan sebagai nilai-nilai yang ada Indonesia
sudah teruji ikut menentukan atau berperan dalam suatu kemajuan
masyarakatnya.
Local wisdom merupakan satu perangkat pandangan hidup, ilmu
pengetahuan, dan strategi kehidupan yang berwujud dalam aktivitas yang
dilakukan oleh masyarakat lokal, yang mampu menjawab berbagai masalah
dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Fajarini, 2014). Kearifan lokal menjadi
pengetahuan dasar dari kehidupan, didapatkan dari pengetahuan ataupun
kebenaran hidup, bisa bersifat abstrak atau nyata, diseimbangkan dengan alam
serta kultur milik sebuah kelompok masyarakat tertentu (Mungmachan, 2012:
174). Kearifan lokal juga dapat diperoleh, baik dalam kelompok masyarakat
maupun pada individu.
Kearifan lokal dilihat dari kamus Inggris Indonesia, terdiri dari 2 kata
yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local). Lokal berarti setempat dan wisdom
serupa dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain maka kearifan lokal dapat
dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat
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yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanan dan diikuti
oleh anggota-anggota masyarakatnya (Nadlir, 2014: 305-330).
Local Wisdom memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya :
1. Mampu mengendalikan diri
2. Tempat untuk melindungi dari pengaruh kebudayaan yang berasal dari
luar daerah.
3. Mampu mengakomodasikan kebudayaan yang datang dari luar.
4. Mampu

memberikan

dan

mengarahkan

pada

perkembangan

kebudayaan.
Dari sejumlah uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa kearifan
lokal adalah suatu perangkat pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan strategi
kehidupan yang bersifat dalam aktivitas yang dilakukan kelompok, yang
mampu menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan kelompok
tersebut, dan juga sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan
setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik.

b. Bentuk kearifan budaya lokal
Nuraini Asriati (2012: 111) mengatakan bahwa wujud dari kearifan lokal
dalam masyarakat bisa berupa budaya (nilai, norma, etika, kepercayaan, adat
istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus). Nilai-nilai luhur terkait
kearifan lokal ialah:
1) Cinta kepada Tuhan, alam semester seluruh isinya.
2) Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri.
3) Jujur.
4) Hormat dan santun.
5) Kasih sayang dan peduli.
6) Percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah.
7) Keadilan dan kepemimpinan.
8) Baik dan rendah hati.
9) Toleransi,cinta damai, dan persatuan.
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Kearifan lokal dapat diungkapkan pada kata-kata bijak (falsafah) berupa
nasehat, pepatah, pantun, syair, folklore (cerita lisan) dan sebagainya; aturan,
prinsip, norma dan tata aturan sosial dan moral yang menjadi sistem sosial;
ritus, seremonial atau upacara tradisi dan ritual; serta kebiasaan yang terlihat
dalam perilaku sehari-hari dan pergaulan sosial.

E. Budaya
Budaya adalah keseluruhan kompleks yang terbentuk di dalam sejarah
dan diteruskan dari masa ke masa melalui budaya yang mencakup organisasi,
sosial, ekonomi, agama, kepercayaan, kebiasaan, hukum, seni, teknik dan ilmu.
Dengan demikian maka budaya terbentuk melalui proses perjalanan waktu
dalm sejarah yang berkembang dari generasi ke generasi berikutnya. Mengenai
pengertian budaya, masing-masing tokoh memberikan keterangan yang
berbeda, tetapi pada prinsipnya memiliki konsep yang sama karena unsur-unsur
yang terdapat dalam kebudayaan memiliki kecederungan yang sama pula.
Budaya merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu
kerlompok masyarakat yang mencakup cara berfikir, sebagai suatu perilaku,
sikap, nilai yang tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak dan cara
hidup untuk melakukan penyesuaian dengan lingk ungan dan sekaligus cara
untuk memandang persoalanan dan memecahkannya (Zamroni, 2011, hlm.
111).
Kemudian kearifan budaya lokal yang terdapat di MI Muhajirin Kota
Jambi yaitu kompangan. Kesenian Kopangan ini diperkirankan sudah ada
sekitar tahun 1930-an dengan bentuk khas Jambi. Mulai muncul dikelurahan
Tengah, Kecamatan Pelayangan, Kota Seberang. Tokoh sentral Kompangan
adalah Bapak H.Burhanudin.
Kompangan adalah seni pertunjukan untuk sebutan selama orang yang
memainkan alat musik rebana. Lagu-lagu yang dilantunkan adalah lagu-lagu
Islami. Awal penanaman untuk pertunjukan kesenian ini adalah kesenian
rebana, kemudian berubah istilah menjadi kompangan. Cara memainkan
pertunjukan seni ini adalah dengan dipukul-pukul dengan pola tertentu, serta
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dimainkan oleh 8 hingga 20 orang laki-laki. Rebana dan kompangan sangat
berbeda kenapa begitu karna rebana alat nya bermacam-macam dan dimainkan
oleh perempuan, sedangkan kompangan alat cuman satu saja dan dimainkan
oleh laki-laki.
Kompangan sangat hidup dan berkembang di Provinsi Jambi. Mulanya
kompangan hanya hidup di kota seberang tepatnya di Kampung Tengah. Akan
tetapi saat ini kompangan sudah berkembang pesat di setiap kecamatan, bahkan
tiap RT dan di temui group-group kompangan. Keberadaan kompangan sangat
penting pada saat-saat upacara adat di jambi. Biasanya kompangan ditampilkan
untuk menyambut tamu kehormatan, ketua adat, menyambut iringan pengantin
laki-laki bahkan biasanya juga digunakan untuk arak-arakan penganten. Begitu
pentingnya keberadan kompangan pada saat upacara sehingga kompangan
begitu dikenal, digemari dan disukai bahkan oleh anak-anak. Festival pun
sering diadakan dalam kegiatan tahunan, mulai tingkat kecamatan hingga
tingkat provinsi jambi. Malahan kompangan sudah menjadi sumber
penggarapan dalam musik kreasi.

F. Studi Relevan
Studi relevan digunakan untuk mendeteksi kajian yang diperoleh peneliti
sudah ada atau belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Maka dari itu wajib
adanya perbandingan dengan peneliti sebelumnya apakah terdapat persamaan
atau perbedaan dengan peneliti yang penulis teliti. Berikut beberapa penelitian
yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti:
1.

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Ruyadi
(2010) tentang model pendidikan karakter berbasis kearifan budaya lokal
(penelitian terhadap masyarakat adat Kampong Benda Kerep Cirebon
Provinsi Jawa Barat untuk pengembangan pendidikan karakter di sekolah).
Penelitian ini bertujuan menemukan model pendidikan karakter berbasis
kearifan budaya lokal yang dapat diterapkan secara efektif di sekolah.
Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development.
Pada tahap studi lapangan menggunakan penelitian kualitatif dan pada
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tahap uji coba menggunakan Qu asi Experiment dengan One Group
Pretest Posttest Design. Persamaan penelitian ini dengan penelitian
penulis adalah sama-sama membahas pendidikan karakter berbasis
kearifan budaya lokal, namun perbedaannya jika peneliti ini menggunakan
metode penelitian Research and Develoment dan tempatnya ada di
Kampong Benda Kerep Cirebon Provinsi Jawa Barat, penelitian penulis
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan tempatnya ada di
kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Kota Jambi.
2.

Penelitian relevan yang kedua diambil dari penelitian Subianto (2013)
tentang peran keluarga, sekolah dan masyarakat dalam pembentukan
karakter berkualitas. Dalam penelitian ini membahas mengenai Karakter
pendidikan harus melibatkan berbagai pihak, di keluarga dan rumah
tangga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Hal ini merupakan langkah
utama yang harus dilakukan ialah menghubungkan kembali hubungan dan
jaringan pendidikan yang nyaris putus diantara ketiga lingkungan
pendidikan tersebut. Pembentukan sifat dan karakter pendidikan tidak akan
pernah berhasil apabila diantara ketiga lingkungan pendidikan tidak ada
keharmonisan dan kesinambungan. Melihat kebenaran ini, membentuk
karakter siswa yang berkualitas diperlukan pengaruh yang kuat dari
keluarga, sekolah, dan mayarakat. Persamaan penelitian ini dengan
penelitian penulis adalah sama-sama membahas pembentukan karakter,
namun perbedaannya jika peneliti ini subjek penelitiannya keluarga,
sekolah dan masyarakat, penelitian penulis subjek penelitiannya di
sekolah.

3.

Penelitian relevan yang ketiga diambil dari penelitian Nurul Ummah
(2017) dengan judul Implementasi Budaya Sekolah Berbasis Karakter Di
Sekolah Dasar Alam Bengawan Solo. Tujuan dari penelitian ini untuk
mendeskripsikan dan memaknai implementasi budaya sekolah berbasis
karakter, nilai karakter yang telah membudaya, dan faktor pendukung dan
penghambat penanaman nilai karakter di Sekolah Dasar Alam Bengawan
Solo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan
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metode fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi
budaya sekolah berbasis karakter di Sekolah Dasar Alam Begawan Solo
tercermin dalam tiga lapisan kultur yaitu nilai dan keyakinan, artifak
dengan asumsi yang terwujud dalam perwujudan fisikdan perilaku warga
sekolah. Perencanaan penanaman nilai karater terintegrasi ke dalam
kurikulum sekolah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis
adalah sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, namun
perbedaannya peneliti ini tempatnya Dasar Alam Begawan Solo,
sedangkan penelitian penulis tempatnya di kelas VI Madrasah Ibtidaiyah
Muhajirin Kota Jambi.
4.

Penelitian relevan yang keempat diambil dari penelitian Retno Ayu
Muthmainnah (2019) dengan judul Implementasi Pendidikan Karakter
Melalui Kearifan Lokal Di SDN 25 Ampenan Kecamatan Sekarbela Kota
Mataram Tahun Pelajaran 2018/2019. Tujuan dari penelitian ini untuk
mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter melalui kearifan lokal
di SDN 25 Ampenan Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Peneliti
menggunakan jenis kualitatif dan metode deskriptif. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.
Analisis data dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : bentuk-bentuk kearifan
lokal yang diterapkan yaitu nilai dasar masyarakat, tradisi, khasanah
kehidupan, permainan tradisional. Persamaan penelitian ini dengan
penelitian penulis adalah sama-sama jenis kualitatif dengan

metode

deskriptif, dan . Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan cara
mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan, namun
perbedaanya peneliti ini tempatnya SDN 25 Ampenan Kecamatan
Sekarbela Kota Mataram, sedangkan penelitiaan penulis tempatnya di
Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Kota Jambi.
5. Penelitian relevan yang kelima diambil dari penelitian Dwi Susongko
Hery Wibisono (2015) dengan judul Implementasi Pendidikan Karakter
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Berbasis Kearifan Lokal di SMP Negeri 1 Tambakromo Pati. Tujuan dari
penelitian ini untuk menganalisis perencanaan dan pelaksanaan
pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di SMP Negeri 1
Tambakromo Pati. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, teknik
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasai, studi dokumen.
Teknik analisi data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu
perencanaan implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di
SMP Negeri 1 Tambakromo Pati dapat terorganisir dan teradministrasikan
secara jelas dalam setiap kegiatan, terdapat pulak nilai-nilai nya, yaitu
nilai religius, jujur, disiplin, peduli lingkungan tanggung jawab.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama
jenis kualitatif, namun perbedaanya peneliti ini tempatnya di SMP Negeri
1 Tambakromo Pati, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis
perencanaan dan pelaksanaan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal
di SMP Negeri 1 Tambakromo Pati, sedangkan penelitiaan penulis
tempatnya di Madrasah Ibtidaiyah di kelas VI Muhajirin Kota Jambi,
tujuan dari penelitian penulis adalah mengetahui Implementasi
Pendidikan Karakter Melalui Kearifan Budaya Lokal, Faktor pendukung
dan faktor penghambat dan Upaya guru dalam mengatasi kendala
Implementasi Pendidikan Karakter melalui Kearifan Budaya Lokal di
kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Kota Jambi.
Melihat

kelima

penelitian

yang

telah

dilakukan

peneliti

sebelumnya, maka peneliti akan lebih mengembangkan penelitianpenelitian tersebut dengan membuat sebuah penelitian yang berjudul
“Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kearifan Budaya Lokal di
kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Kota Jambi”. Dalam penelitian
tersebut, peneliti akan melakukan wawancara mengenai implementasi
program tersebut.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian
Peneltian ini menggunakan penelitian kualitatif karena dalam melakukan
tindakan

kepada

subjek

peneliti

yang

sangat

diutamakan

adalah

mengungkapkan makna, yakni makna dan proses pembentukan karakter siswa.
Pendekatan ini juga digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang
alamiah. (seumpama lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah
sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukann secara
triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif. Dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi
(Sugiyono, 2009, hlm. 15).
Apabila dilihat dari permasalahan yang diteliti, jenis penelitian ini adalah
Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Deskriptif adalah
suatu pola penelitian yang paling dasar yang ditujukan untuk mendeskripsikan
atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang
bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. (Nana Syaodih Sukmadinata, 2010,
hlm. 72). Dengan demikian bisa diketahui bahwa tujuan utama dilakukannya
penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara sistematis kebenaran dan
karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan, dan menggambarkan
implementasi Pendidikan Karakter melalui Kearifan Budaya Lokal di kelas VI
MI Muhajirin Kota Jambi. Oleh karena itu, penelitian ini merupakann jenis
penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Jl.
Komplek Teluk Permai RT.30 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan
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Telanaipuran Kota Jambi. Penelitian ini meninjau tentang Pendidikan Karakter
Siswa Melalui Kearifan Budaya Lokal.
2. Subjek Peneletian
Subjek penelitian adalah seseorang atau lapangan yang akan dijadikan
penelitian atau sumber yang bisa di teliti dengan metode dialog sekaligus
menjadikan data dalam penelitian. Subjek penelitian ini yang dominan adalah
kepala sekolah, guru kompangan dan guru kelas 6 dan siswa kelas 6. Dalam
pengumpulan subjek, penelitian ini menggunakan cara purposive sampling.
Purposive sampling adalah pengambilan sampel subjektif peneliti berdasarkan
pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan
karakteristik tertentu misalnya meneliti tentang pendidikan, maka peneliti
harus mencari sampel para ahli dalam pendidikan, sampel semacam ini
digunakan dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2009, hlm. 9).
Berdasarkan pada filsafat di atas, maka pada dasarnya kehadiran peneliti
di sini di samping sebagai instrumen juga menjadi faktor penting dalam seluruh
kegiatan penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data
1.

Jenis Data
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan

tujuan penelitian yang peneliti lakukan dalam mengumpulkan data yang
berkaitan dengan kelengkapan data yang ingin diteliti, maka di perlukan dua
jenis data yaitu data primer dan data sekunder, data tersebut yang meliputi :
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya,
diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Penelitian berhubungan langsung
dengan penelitian yang bersangkutan .
b. Data Sekunder
Data

sekunder

adalah

data

yang

bukan

diusahakan

sendiri

pengumpulannya oleh peneliti tetapi data yang sudah diditungakan dalam
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lapangan penelitian, misalnya data biro statistika, majalah, koran, keteranganketerangan atau publikasinya lainya .
2. Sumber Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek
penelitian darimana data di peroleh. Sedangkan menurut Suharsini Arikunto
yang di maksud dengan sumber data adalah subjek dariman data-data
diperoleh. Sumber data yaitu berbentuk perkataan maupu tindakan, yang
didapat melalu wawancara sumber data peristiwa( situasi) yang didapat melaui
observasi. Dan sumber data dari dokumen di dapat dari instansi terkait.
“Meurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah katakata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainlain (Jama‟an Satori. Aan Komariah, 2009. Hal. 105).
Sumber data disini merupakan subjek dari mana data yang diperoleh yaitu :
a. Sumber data berupa manusia, yakni kepala sekolah, guru kelas VI, guru
kompangan, guru agama dan siswa kelas VI MI Muhajirin Kota Jambi.
b. Sumber data berupa suasana, dan kondisi proses pembentukan karakter
siswa dalam kearifan budaya lokal di SD/MI.
c. Sumber data berupa dokumentasi data guru, data sarana prasarana dan
slogan atau poster dan foto yang berkaitan dengan implementasi
Pendidikan Karakter melalui Kearifan Budaya Lokal di kelas VI MI
Muhajirin kota jambi.

D. Teknik Pengumpulan Data
Sugiyono (2013: 62), mendefinisikan teknik pengumpulan data
merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan
utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif,
penghimpunan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting),
sumber data primer, dan teknik penghimpunan data lebih banyak pada
observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data yang diperlukan
dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Wawancara
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Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan
itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang
mengungkapkan

pertanyaan

dan

terwawancara

(interviewee)

yang

menyerahkan jawaban atas pertanyaan tersebut. (Lexy J. Moleong 2007:
186).
Estenberg (Sugiyono, 2013: 73) menampilkan beberapa macam
wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak
terstruktur. Dalam pengerjaan pengumpulan data di lapangan, peneliti
menggunakan wawancara semiterstruktur dengan alasan jenis wawancara
ini

tergolong

dalam

kategori

in-depth

interview,

dimana

dalam

pengerjaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
Jenis wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan permasalahan secara
lebih terbuka sehingga peneliti bisa menambah pertanyaan di luar pedoman
wawancara untuk mengungkap pendapat dan ide-ide dari responden.
Sebelum melakukan kegiatan wawancara, peneliti terlebih dahulu
membuat pedoman wawancara agar proses tetap terpusat dan tidak keluar
dari kerangka yang menjadi tujuan utama peneliti yaitu mendeskripsikan
implementasi Pendidikan Karakter melalui Kearifaan Budaya di MI
Muhajirin Kota Jambi. Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka dan
fleksibel, sementara itu pedoman wawancara semata-mata digunakan
sebagai acuan.

2. Observasi
(Komariah, 2011, hlm. 105) mengatakan bahwa observasi adalah
pengamatan terhadap sesuatu objek yang diteliti baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus diperoleh dalam
penelitian.
Observasi

dapat

dilakukan

secara

partisipatif

(participatory

observation) ataupun non partisipatif (nonparticipatory observation), dalam
observasi partisipatif pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang
berlansung, sedangkan observasi non partisipatif pengamat tidak ikut serta
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dalam kegiatan hanya mengamati (Sukmadinata, 2010, hlm. 220). Dalam
penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan karena peneliti
tidak berpartisipasi dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti
mencatat, menganalisis, dan membuat ringkasan tentang implementasi
pendidikan melalui kearifan budaya.
(Komariah, 2011, h1m. 14) menyebutkan ada dua jenis observasi,
yaitu observasi terstruktur dan tidak terstruktur yang mengarahkan pada
panduan atau suatu daftar ceklis yang digunkan untuk mengamati aspek
yang dicatat.
Peneliti menggunakan observasi terstruktur karena observasi telah
dirancang secara sistematis, mengenai apa yang diamati, kapan, dan di mana
tempatnya. Sebelum melakukan observasi, peneliti membuat pedoman
observasi Sebagai contoh agar proses observasi tetap fokus dan tidak keluar
dari konteks yang menjadi tujuan utama peneliti yaitu mendeskripsikan
implementasi pendidikan karakter melalui kearifan budaya lokal di MI
Muhajirin Kota Jambi.

3. Dokumentasi
Sugiyono (2013: 82) mendefinisikan dokumentasi merupakan catatan
peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar,
atau karya-karya monumental dari seseorang. Sementara itu Djam‟an Satori
dan Aan Komariah (2011: 149) studi dokumentasi yaitu menggabukan
dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu
dianalisis secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah
kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

Untuk memperoleh data

dokumentasi, peneliti mengambil dari dokumen-dokumen yang berupa
dokumentasi data guru, profil sekolah data sarana prasarana papan slogan
dan foto yang berkaitan dengan implementasi Pendidikan Karakter melalui
Kearifan Budaya Lokal di MI Muhajirin kota jambi.

E. Teknik Analisis Data
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Teknik Analisis Data Menurut Bogdan dan Biklen (Lexy J. Moleong,
2007: 248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi
satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan
pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan
apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Secara sederhana teknik
analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi
data, penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.
1. Reduksi Data (Data Reduction)
Reduksi data diartikan sebagai proses merangkum, memilih hal yang
pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari pokok dan polanya.
Peneliti memilah-milah data yang berupa pemahaman kepala sekolah dan
guru kelas, guru agama tentang pengertian sekolah berbasis kearifan lokal,
macam-macam kearifan lokal setempat yang ingin dikembangkan, serta
implementasi Pendidikan Karakter melalui kearifan budaya lokal kearifan
lokal yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan. Data yang diperoleh
tersebut merupakan data yang masih kompleks.

2. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian data sebagai gabungan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam
penelitian kualitatif penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat,
bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya(Sugiyono, 2013: 95).
Peneliti menyajikan data yang berupa pemahaman kepala sekolah dan guru
tentang pengertian pengertian pendidikan karakter, macam-macam kearifan
lokal setempat yang ingin dikembangkan, serta implementasi pendidikan
karakter melalui kearifan budaya lokal Dalam penelitian ini, data tersebut
disajikan secara deskriptif.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)
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Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari
konfigurasi yang utuh. Data-data yang berupa pemahaman kepala sekolah dan
guru tentang pengertian kearifan lokal, macam-macam kearifan lokal setempat
yang ingin dikembangkan, serta implementasi sekolah berbasis kearifan
budaya lokal di MI Muhajirin kota jambi yang telah dikemukakan pada
penyajian data diinterpretasikan kemudian dianalisis untuk memperoleh
kesimpulan.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Lexy J. Moleong (2007: 320) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
percobaan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi;1)
mendemonstrasikan nilai yang benar, 2) menyediakan dasar agar hal itu dapat
diterapkan, 3) memperbolehkan keputusan luar yang bisa dibuat tentang
konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusankeputusannya. Djam‟an Satori dan Aan Komariah (2011: 164) menyajikan
bahwa penelitian kualitatif dinyatakan abash apabila memiliki derajat
kepercayaan

(credibility),

keteralihan

(transferability),

kebergantungan

(dependability), dan kepastian (confirmability).
Sugiyono (2013:121) uji kredibilitas data atau ketentuan terhadap data
hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan
pemeriksaan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi
dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan member check. Dalam
pengujian kredibilitas penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi.
Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan
data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Djam‟an
Satori dan Aan Komariah, 2011: 170). Dalam menguji kredibilitas data,
peneliti menggunakan triangulasi dan bahan referensi, Triangulasi yang
digunakan peneliti adalah triangulasi sumber dan teknik.
1.

Triangulasi Sumber
Trianggulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan

cara mencocokkan data yang

telah diperoleh melalui beberapa sumber.
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Peneliti menggali petunjuk dari kepala sekolah lalu triangulasi ke, komite
sekolah, guru serta melebar ke siswa. Data dari sumber-sumber tersebut
dideskripsikan, dikategorikan, mana yang memiliki pendapat sama, yang
berbeda, dan mana yang spesifik.

2.

Trianggulasi Teknik
Trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
Dalam penelitian ini, peneliti mengatakan data tentang implementasi
pendidikan karakter dengan teknik wawancara, lalu dicek dengan observasi,
kemudian dengan dokumentasi.

G. Jadwal Penelitian
Tabel 3
No. Jenis
Kegiataan
1.

Pengajuan

Oktober Novemb Januari
Februari Mei
2020
er 2020
2021
2021
2021
1 2 3 4 1 244444
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 144444
2 34
√ √

Judul
proposal
2.

Penyusuna

√

n Proposal
3.

Bimbingan

√ √ √

Proposal
4.

√

Seminar
Proposal

5.

√

Perbaikan
Proposal

6.

√

Pengurusan
Izin Riset

7.

√

Pelaksanaa
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Juni
2021
144444
2 34

n Riset
8.

√

Penyusuna
n Data

9.

√

Penulisan
Skripsi

10.

√

Perbaikan
Skripsi

11.

√

Penyempur
naan

12.

Munaqasah

13.

Pengandaa

√

n Skripsi
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum
1. Sejarah Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhajirin Kota
Jambi
Madrasah Ibidaiyah Muhajirin berdiri pada tahun 1982 ditetapkan
pada tahun 1985 oleh M.Ali. H.A.Rahman BA awal mulanya siswa hanya
berjumlan 5 orang dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sampai
pada tahun 2021 madrasah ini sudah berdiri selama 36 Tahun. Dengan luas
tanah 1.500 M2 dan luas bangunan 739 M2. Sehubungan dengan itu maka
berdasarkan hasil musyawarah /kehendak masyarakat pada tanggal 12 Juli
1985 bertempat di rumah bapak Jenawi Ismail RT. 21 Kelurahan Simp.IV
Sipin Telanai Pura Jambi. Telah mengambil suatu keputusan untuk
mendirikan sebuah Madrasah Swasta Tingkat Ibtidaiyah yang keadaan dan
statusnya Swasta yang pada saat itu status gedung masih menumpang
dengan keadaan gedung semi permanen. Adapun pengurus yang
mengelola Madrasah pada saat didirikan adalah :
Penasehat/pelindung

: Ketua RT.20 RT.21 RT.30

Ketua/Kepala

: M.Ali H. A. Rahman Ba.

Wakil Ketua

: Hamidan. Ba.

Sekretaris

: Drs. Muchsin Thahir.

Bendahara

: Fahrizal Syukur. Ba.

Pendiri

madrasah ini

bertujuan dengan didorong oleh rasa

bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak terutama pendidikan
Agama, sekaligus dalam rangka ikut mengsukseskan pemberantasan buta
huruf dan penanggulan kenakalan remaja yang sedang digiatkan oleh
pemerintah.
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Secara umum profil Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Kota Jambi
IDENTITAS SEKOLAH TAHUN 2020/2021
1. Nama Sekolah
: Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin
2. Alamat

: Jl. Komplek Teluk Permai RT. 30

Kelurahan

: Simpang IV Sipin

Kecamatan

: Telanaipura

Kota

: Jambi

Propinsi

: Jambi

Nomor Telepon

: 081274764145

Nomor Kode Pos

: 36124

3. Waktu Penyelenggaraan

: Pagi, Pukul 07.00 s/d 14.00

4. Tempat Penyelenggaraan

: MI Muhajirin Telanaipura

5. Status Madrasah Menurut SK terakhir

:Terakreditasi

6. Status Madrasah Sebelum SK terakhir

:Terdaftar

7. Tahun Didirikan

:1982

8. SK Izin Pendirian

: Kd.05.10/6.a/PP.00/241/2010

9. Jenjang Akreditasi Menurut SK
a. Terdaftar

: 312/BANSM. Prov/XI/Jbi/2018
: tanggal 11 November 2018

b. Terakreditasi

:B

10. Nama Penyelenggaraan

: MI Muhajirin

Alamat

: Jl. Komplek Teluk Permai RT. 30 Kel.
Simp. IV Sipin Kec. Telanaipura

Akte Pendirian

: Kd. 05.10/6.a/PP.00/241/2010

Tanggal

: 04 Maret 2010

Nomor Statistik Madrasah

: 111215710011

Nomor Pokok Sekolah Nasional

: 60704791

Tabel 4 identitas Madrasah MI Muhajirin Kota Jambi
Sumber: Dokumen MI
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2. Visi dan Misi Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Telanaipura
Kota Jambi
a. Visi
“Unggul Prestasi Budi Pekerti Cerminan Akhlakul karimah”
b. Misi


Menanamkan Nilai-nilai Keagamaan



Menumbuhkan Semangat Berprestasi



Melaksanakan Pembelajaran dan Bimbingan Secara Efektif



Mendorong dan Membantu Siswa Untuk Mengenali Potensi Diri

3. Kurikulum sekolah/Madrasah
Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin memakai kurikulum 2013
(K13) dari kelas 1 hingga kelas 6. Kurikulum 2013 (K13) ialah kurikulum
tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum
2006 (KTSP) .

4. Struktuk organisasi Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin
Struktur merupakan sesuatu susunan personil yang bergabung dalam
suatu organisasi, melalui struktur maka dapat dilihat tugas, wewenang dan
bidang kerja yang ada dalam organisasi tersebut.
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(Gambar 1 Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin)
Sumber : Dokumentasi MI Muhajirin Kota Jambi

5. Keadaan Guru dan Siswa
a. Keadaan Guru
Guru merupakan salah satu faktor yang memengang peranan
sangat menentukan dalam proses pendidikan, terutama dalam proses
pembelajaran,

pada

hakikatnya

seseorang

guru

menyampaikan

pengetahuan, keterampilan dan pengalaman terhadap seseorang atau
beberapa orang dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.
Keadaan guru MI Muhajirin tidak lepas dari pembicaraan tentang
latar belakang guru dan jumlah tenaga pengajar sebanyak 10 orang
termasuk kepala sekolah.
Dari 10 guru tersebut, 7 orang perempuan dan 3 orang laki-laki.
Masing-masing memiliki taraf pendidikan bertingkat-bertingkat, ada
yang sarjana lengkap dan sarjana muda, untuk lebih jelasnya, dan dapat
dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 5 : keadaan Guru di Mi Muhajirin Tahun 2021
DAFTAR NAMA GURU MIS MUHAJIRIN TELANAIPURA KOTA JAMBI
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
No.

1.
2.

Nama Guru/NIP
Supriadi, S.Ag

L
/P
L

Gol

Jabatan

III D

Kepala

NIP.1751030001058
Delpa Marlini, S.Pd.I

Sekolah
P

III C

NIP.1977901062000032001
3.

Rosidiansyah, S. Pd. I

L

III C

NIP.5790770015054
4.

Siti Hajir, S. Pd. I

P

III B

P

III D

NIP.0812220055053
5.

Badriah, S. Pd. I
NIP.19790110200501 2 010

6.

Faidha Turrahmah, S. Pd. I

P

III D

NIP.19800128200501 2 003
7.

Iwan Aripin, S. Pd. I

L

NIP. 10504786187001
8.

Misrawati, S. Pd. I

P

NIP. 10504786183001
9.

Rahmah, S. Pd. I

P

NIP. 10504786192001
10.

Inasulkairi, SE

P

Guru

Guru

Guru

Guru

Ijazah

25 Juli 1996

S1

1 Januari
2002
5 Januari
2002
5 Juli 2002
1 Januari
2005
1 September
2008

S1

S1

S1

S1

S1

-

Guru

April 2017

S1

-

Guru

Juni 2015

S1

-

Guru

Januari 2016

S1

3 Juli 2017

S1

-

NIP. 10504786183002

Guru

Mulai Tugas

Tata
Usaha

Sumber : dokumen Madrasah Ibtidaiyah, tahun 2021
b. Keadaan Siswa
Siswa adalah objek pendidikan, yang di didik, diarahkan dan
diberikan

macam-macam

ilmu

pengetahuan

serta

berbagai

keterampilan. Tanpa adanya siswa tentu tujuan pembelajaran tidak akan
terlaksanakan.
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Keadaan siswa di Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Kel. Simpang IV
Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi yang terdiri dari laki-laki dan
perempuan, dari dokumen penulis dapatkan, jumlah keseluruhan siswa
nya sebanyak 144 siswa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 6 : Keadaan siswa-siswi di MI Muhajirin
No.

kelas

Jenis kelamin
LK

PR

Jumlah

1.

I

11

14

25

2.

II

11

9

20

3.

III

9

11

20

4.

IV

16

15

31

5.

V

17

6

23

6

VI

16

9

25

80

64

144

JUMLAH

Sumber : dokumen Madrasah Ibtidaiyah, tahun 2021
6. Keadaan Sarana Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan faktor yang secara langsung maupun
tidak langsung ikut menunjangi dan menentukan kelancaran kegiatan
pendidikan dan pengajaran, yang pada giliran pula mempermudah
tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran, sarana dan prasarana
sangatlah penting, baik lembaga pendidikan formal maupun lembaga
pendidikan informal.
Keadaan sarana dan prasarana atau alat-alat yang menunjang dan
membantu perlengkapan proses pembelajaran di MI Muhajirin Telanaipura
dapat dilihat dari tabel berikut ini :
Tabel 7 : keadaan sarana dan prasarana di MI Muhajirin
No. Jenis

Jumlah

Ket

1.

Kantor Kepala Sekolah

1 ruangan

Baik

2.

Ruang Tata Usaha

1 ruangan

Baik

3.

Ruang Guru

1 ruangan

Baik
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4.

Ruang Kelas

6 ruangan

Baik

5.

Ruang Mushola

1 ruangan

Baik

6.

Ruang Perpustakaan

1 ruangan

Baik

7.

WC/Kamar mandi

1 ruangan

Baik

8.

Komputer

1 buah

Baik

9.

Mesin Copy/Printer

1 buah

Baik

10.

Micriphone

2 buah

Baik

11.

Lapangan Olahraga

1 buah

Baik

12.

Alat Kompangan

1 set

Baik

13.

Kursi dan meja Guru

8 buah

Baik

14.

Kursi

Kepala 1 buah

Baik

dan

meja

Sekolah
15.

Kursi dan meja Tamu

1 buah

Baik

16.

Lemari Kayu

3 buah

Baik

17.

Papan Tulis

6 buah

Baik

18.

Kantin

1 buah

Baik

19.

Tempat Sampah

6 buah

Baik

20.

Televisi

1 unit

Baik

Sumber : dokumen Madrasah Ibtidaiyah, tahun Muhajirin 2021

B. Temuan Khusus dan Pembahasan
Dalam penelitian ini diawali dari pembelajaran pendidikan karakter
kepada peserta didik yang berbasis kearifan lokal di kelas VI. Penelitian
dimulai dari melihat guru mengajar dengan cara melaksanakan pendidikan
karakter. Jumlah seluruh Siswa kelas VI di MI Muhajirin kota Jambi sebanyak
25 siswa dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 16 siswa dan siswa
perempuan sebanyak 9 siswa. Kemudian peneliti melakukan pengamatan
terhadap siswa yang diteliti dengan melihat sejauh mana siswa mengikuti
pelajaran dan apakah berhasil atau tidaknya pembelajaran implementasi nilai-
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nilai pendidikan karakter melalui eksrakurikuler kearifan lokal kompangan di
madrasah ini khususnya di kelas IV dapat diterapkan.
Setelah peneliti melaksanakan penelitian di Madrasah Ibtidaiyah
Muhajirin Kota Jambi. Peneliti memperoleh data-data dilapangan yang sesuai
dengan judul penelitian dan fokus penelitian mengenai. “ Implementasi nilainilai

pendidikan

karakter

melalui

eksrakurikuler

kearifan

lokal

kompangan”.Maka data tersebut diklasifikasikan berdasarkan rumusan
masalah sebagai berikut :
1. implementasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui eksrakurikuler
kearifan lokal kompangan di kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin
Kota Jambi
Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai
karakter ditunjukan kepada warga sekolah yang meliput komponen
pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan
nilai-nilai tersebut.
Kearifan lokal adalah nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan
untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat (warga sekolah ) secara arif
atau bijaksana, jadi pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan
yang mengajarkan peserta didik untuk selalu lekat denngan situasi yang
konkret atau nyata yang mereka hadapi. Paulo Freire dalam Wagiran
menyebutkan, dengan dihadapkan pada problem dan situasi konkret yang
dihadapi, peserta didik akan semakin tertantang untuk menanggapinya
secara kritis. Kemudian kearifan lokal yang ada di madrasah ini ada di
masukkan ke dalam Eksrakurikuler, Kepala sekolah mengatakan bahwa
bentuk kearifan budaya lokal di madrasah ini dapat di implementasikan
melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dalam hal ini hasil wawancara kepada
bapak supriadi selaku kepala sekolah pada tanggal 17 maret 2021, beliau
mengatakan bahwa :
“Pendidikan karakter tuh kan dengan karakter siswa, karakter guru,
kearifan lokal tuhkan turun-temurun dari mulut ke mulut bercerita
yang kearifan lokal kito, kito ciptakan disini, kita kembangkan juga
disini. Itulah rupanya kearifan lokal tuh suatu lingkungan
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madrasah. Nah setelah saya pikir-pikir masalah ituh tuh untuk
memberikan karakter untuk anak tuh eskul tuh lah. Eskul tuhlah
yang membuat nilai tambahnya anak-anak di madrasah ini. Nilai
tambahnya di eskul salah satunya kemaren yang kita bahas yaitu
“kompangan”. Kompangan itu berkembang pesat sehingga ia
sampai-sampai warga disini penganten kita yang pengarak-nyo,
anak-anak muhajirin, nah itu lah budaya lokal tuh. Budaya lokal
kito ini yang ado berkembng di madrasah itu lah yang ado. Kalau
seperti kita sebutkan kemaren tilawah, kompangan, rebana,
pramuka Berzanzi Nazam, kaligrafi,dan tari, kayaknya harus punya
modal , modal nnyo apo ? harus punya suaranya bagus, napas
panjajng dana dan sebagainya, itu sulit yang kito cari tuh. Berarti
yang menonjol di mdrasah ini yaitu kompangan yah pak ? iya.”
(wawancara, 17 maret 2021).
Dari hasil wawancara di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa
pendidikan karakter melalui kearifan lokal ini yaitu penanaman watak atau
sifat anak yang melalui tradisi budaya nya ( lingkungan sekolah) yang
diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Dalam kearifan lokal di
madrasash ini dapat diimplementasikan melalui Eksrakurikuler , apa saja
eskrakurikuler nya yaitu tilawah, kompangan, rebana, pramuka Berzanzi
Nazam, kaligrafi,dan tari, tetapi yang menonjol di antara eskul tersebut
yaitu kompangan.
Upaya membentuk karakter anak berbasis kearifan budaya lokal
sejak dini melalui jalur pendidikan dianggap sebagai langkah yang paling
tepat. Jika menengok tujuan pendidikan nasional di Indonesia, maka
sekolah tidak hanya terbatas pada tataran kognitif tetapi juga afektif dan
psikomotorik.
Pendidikan karakter melalui kearifan budaya lokal telah diterapkan
pada Siswa kelas VI di Madrasah Ibtiaiyah Muhajirin

telah berjalan

dengan baik, ini didasarin dengan adanya guru-guru mengajar ( guru
kompangan), dengan di dukung sarana prasarana nya di madrasah ini.
Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 17 Maret 2021
dengan narasumber Bapak Supriadi, beliau merupakan kepala sekolah
Madrasah

Ibtidaiyah

ia

mengatakan

pendidikan

karakter

dapat

diintegrasikan melalui matapelajaran terutama dalam matapelajaran agama
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nya .Dalam hal ini hasil wawancara kepada bapak Supriadi selaku kepala
sekolah, beliau mengatakan bahwa :
“ Sebenarnya semua matapelajaran itu terintegrasikan, tetapi yang
kita tingkatkan kualitasnya itu matapelajaran Pai, karan sekolah
Muhajirin ini berlandasan Agama, bidang studi Pai itu agak
menonjol sedikit ketimbang yang umum walaupun yang umum kita
pelajari juga.” (wawancara 17 maret 2021).
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa pendidikan
karakter itu sudah di integrasikan semua matapelajaran, maupun di
bidang studi apapun.
Secara umum, fungsi dari pendidikan karakter di sekolah itu untuk
membentuk karakter atau akhlak dan kepribadian anak sehingga menjadi
orang yang memiliki nilai moral yang tinggi. Kita selaku calon guru nanti
adalah penanggung jawab terbentuknya akhlah siswa yang akan menjadi
manusia dewasa di kemudian hari. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil
wawancara peneliti bernama ibu Siti Hajir selaku guru kelas VI sebagai
berikut :
“Guru perannya jelas lah sangat penting, karna guru yang
membentuk anak tersebut di sekolah, biar terbentuk karakter
mereka (anak) tadi. Jangan sampai salah jalan.” (wawancara 17
maret 2021).
Hal senada sebagai mana yang disampaikan oleh bapak Supriadi
selaku kepala sekolah pada tanggal 17 maret 2021. Beliau
mengatakan bahwa :
“Sangat penting, karna karakter itu membentuk watak, itu kan sifat
anak itu dengan kito, belajar tuh ada yang belajar, dapat ilmu
belajar, ada dapat ilmu belajar mendengar, ada yang dapat ilmu
dpertama belajar, kedua mendengar, ketiga bertanya. Maksudnya
belajar duduk di dalam kelas, mendengar dengan televisi, bertanya
dengan guru atau ustadz-ustadz. Itulah sumber belajar anak. Nah
karakter anak itu penting misalnya, anak datang ke sekolah ini, kito
tidak ajari bae dengan A B C (huruf) itu, karakter kita dulu, guru
itu harus di guguh juga, kita dulu harus berbuat baik Insyaallah
anaknya baik, kita menampakan karakter kita wibawah di depan
anak, jadi anak tuh segan sama guru. Lalu pernah tidak pak pukul
anak ? “ kalau zaman sekarang ndak boleh lagi mukul anak, tapi
kalau mungkin nyubit-nyubit anak ado lah karna lagi kesel ado lah
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kan kadang tuh,, mistar pemukul aja ndak boleh bawak ke sekolah
lagi.” (wawancara 17 maret 2021).
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa menurut saya
guru tugas nya di sekolah yah membentuk watak nya siswa, bukan guru
saja tetapi seluruh masyarakat, terutama orang tua di rumah.ada tiga
sumber untuk mendapatkan ilmu yaitu belajar, mendengar dan bertanya,
maksudnnya belajar duduk di dalam kelas, mendengar dengan televisi,
bertanya dengan guru atau ustadz. Kita sebagai calon guru harus di gugu,
maksud dari di gugu itu di tiru, sebagai calon guru kita harus ditiru (orang
yang dipercaya dan diikuti), bukan hanya bertanggung jawab mengajar
mata pelajaran yang menjadi tugasnya, melainkan lebih dari itu juga
mendidik moral anak, etika anak, dan karakter anak.
Berdasarkan hasil penelitian bersama ibuk Siti Hajir selaku guru
kelas VI menyebutkan bahwa di Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin ada
menerapkan metode hukuman ketika siswa tidak mencerminkan nilai-nilai
karakter. Dalam hal ini hasil wawancara kepada ibuk Siti Hajir pada
tanggal 17 Maret 2021 beliau mengatakan bahwa :
“Iya, misalnya nyuci WC,hukum di lapangan itu sayo suruh hormat
bendera, kalau sering ndak pakai sepatu, sepatunya sayo tangkap,
kalau mereka misalnya selesai shalat harus pakai sepatu langsung,
sering ndak pakai sepatu sayo tangkap sepatunyo sebelahnya,
biasanya sayo bawak balek. “berarti ibuk dewek yang lakuin yo ?
iya saya lakukan, itu sayo dewek yang buat aturan itu, hormat
bendera misalnya, trus sayo bikin bacaan disini yo (digantung
leher) saya berjanji „tidak akan terlambat lagi‟ sambil masuk
supaya anak tuh jeralah. Setiap anak nampak sayo anak tuh takut,
kalau terlambat tuh anak tuh tau langsung baris dewek tuh. Iya kita
sebagai guru tuh tadi membentuk anak tuh lah. Yo itu lah karakter
itu. Jadi kan kalau rambut panjang(cowok), pertama sayo ingatkan,
satu, dua, sampai ketiga kali belum juga, sayo sendiri yang
mengunting nya . kalau ceweknya, jilbab nya beda dengan hari
yang lain yang sudah ditentukan.” (wawancara 17 maret 2021).
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa ketika anak
tidak mencerminkan nilai karakter di sekolah akan di beri sanksi atau
hukuman, hukuman nya berupa : nyuci WC, hormat bendera, sering ndak
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pakai sepatu nanti sepatu nya di tangkap, di potong kalau rambut panjang
(bagi cowok), cewek nya jilbab nya beda dengan hari yang lain.
Pendidikan karkter tidak hanya mampu untuk menciptakan dan
menguatkan karakter seseorang saja, akan tetapi karakter ada manfaat nya
untuk anak. Dalam hal ini hasil wawancara kepada ibuk Siti Hajir selaku
guru kelas VI pada tanggal 17 Maret 2021 beliau mengatakan bahwa :
“yah itu tadi berubah mereka kan, mana yang sudah sering kenak
hukum kan, mereka Insyaallah berubah, ado berubah lah, contoh
nya tadi nampak sayo langsung takut, selain memberikan materi
kepada anak, guru harus memberikan contoh yang baik untuk
siswanya, karna guru merupakan orang tua siswa di sekolah, ketika
belajar ada murid menjawab pertanyaan dari guru maka harus
memberi apresiasi, tetapi ada nilai murid yang masih di bawah ratarata harus di apresiasikan juga, hal tersebut menjadi salah satu cara
yang dapat dilakukan untuk menanamkan pendidikan karakter di
kelas. Sebagai guru, kita harus menegur siswa yang kurang sopan
gunanya untuk mengoreksi perilaku anak, teguran bukan berarti di
marahi, melainkan cukup mengingatkan siswa.” (wawancara 17
maret 2021).
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat
dari pembentukan karakter anak ada empat, yaitu Insyaallah dapat berubah
ke jalan yang benar, memberikan contoh yang baik kepada siswa kita,
memberikan apresiasi, mengajarkan sopan santun.
Adapun di madrasah ini melakukan evaluasi terhadap proses
pembentukan karakter siswa nya. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil
wawancara penelti bersama ibuk Siti Hajir selaku guru kelas VI, sebagai
berikut :
“Kalau melalui penilaian secara tertulisnya melalui matapelajaran,
yaitu aqidah-akhlak, ada gurunya. Kalau penilaian lisan tadi itu lah
nampak dari tingkah laku si anak, kita panggil, kalau karakternya
kurang kita atasi, kita beri sanksi.” (wawancara 17 maret 2021).
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi
terhadap pembentukan karakter anak di Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin
adalah dengan secara tertulis dan lisan.
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Adapun bentuk kerja sama antara guru dan karyawan dalam
menanamkan nilai-nilai karakter siswanya. Dalam hal ini hasil wawancara
kepada bapak supriadi selaku kepala sekolah pada tanggal 17 maret 2021,
beliau mengatakan bahwa :
“Semuanya kerja sama namanya warga sekolah. Warga sekolah itu
ado kepala sekolah, ado guru, ado TU, ado satpam, ado murid. Itu
memang kerjasama saling saling berbagi. Guru, TU berperan, siswa
juga berperan. Jadi ado timbal baliknya. Saling membutuhkan, guru
mengajar , anak murid belajar. Nah disitu ado interaksi. Interaksi
yang baik, ado guru yang ndak baik dengan murid, tentunya tidak
aada hasil begitupun sebaliknya. Murid main-main jugo ndak ada
berhasil. Nah jadi ssemua warga sekolah baik, jadi terciptalah suatu
kenyamanan belajar di sekolah ini.” (wawancara 17 maret 2021).
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kepala
sekolah, guru, TU, murid dan satpam semuanya bekerja sama dengan baik,
jadi terciptalah suatu kenyamanan belajar di sekolah.
Implementasi pendidikan karakter melalui kearifan lokal di
Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin diwujudkan dalam kegiatan kesiswaan atau
eksrakurikuler yang menunjang pembentukan karakter nya siswa. Dalam
hal ini hasil wawancara kepada bapak supriadi selaku kepala sekolah pada
tanggal 17 maret 2021, beliau mengatakan bahwa :
“Sebelum covid ini, itu yang kita tonjolkan, karena bahaso kito ni
bersaing. Ini madrasah sebelah SD. Kita harus ada hal yang kita
tonjolkan, lebih dari yang lain. Nah itu lah Eskul harus lebih dari
sekolah lain, misalnya kalau awal-awal nyan eskul kita cuman
berbicara masalah tahfidz, mana hapalan juz 30 tiap hari anak
pulang tuh, itu eskul setiap hari nya berkembang, ndak cukup itu
saja. Itu juga kemaren kita coba menambahkan kompangan, kita
coba tilawah, kita coba berzanji nazom dan kita tambah kaligrafi.
Apa positif yang kita ambil dari siswa yang kurang 100, di bawah
100. Dengan adanya eskul-eskul itu tadi, sekerang lah hampir 150
orang siswa nya. Berarti berasil kita tuh tadi. Yang kita ciptakan itu
tadi, eskul itu tadi terutama lagi kemaren 2019 ini kita coba
beberapa kompangan yang kita bicara kemaren, alhamdulillah
dapat juara 1 sekota jambi, sudah tuh setiap jumat sekolah lain tiap
jumat yasin, betul yasin, tapi di sekolah ini saya tambah, apa
tambahan nya apo? Yasin itu mulai dari mimpin yasin anak, khulul
ado dan tahlil anak, sampai doa nya anak, orang kalau cuman yasin
doa, habis yasin tapi kalau di sini ndak, kami ajarkan dan kami ajak
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anak semua itu yang ada khulul dan tahlil nya itu. Nah
alhamdulillah anak-anak yang tamat 2020 aja sudah bisa kita lepas
ke masyarakat, yah karna eskul itu, jadi yah seperti itu lah anak
Muhajirin biso baca doa, anak muhajirin biso mimpin yasin,
alhamdulillah tahun ini 25 orang yang kelas 1, yah memang peran
betul eskul itu nilai tambahnya itu lah nilai plusnya di madrasah
ini.” (wawancara 17 maret 2021).
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di madrasah
ini kegiataan kesiswaaannya atau eksrakurikuler nya tahfidz dan hapalan
juz 30 setiap hari nya berkembang. Hari ke hari anak Muhajirin terus
bertambah maka kepala sekolah coba menambahkan kompangan, tilawah,
berzanji nazom dan kaligrafi, dari eskul yang di tambahkan itu terjadilah
peningkatan siswa nya di Muhajirin dari 100 anak sekaarang menjadi 150
anak.pada tahun 2019 siswa Muhajirin mencoba mengikuti lomba
kompangan, akhirnya alhamdulillah dapat juara 1 sekota jambi. Kemudian
pada hati jumat semua sekolah pasti yasinan, tetapi di madrasah ini
menambahkan tata caranya, apa yang di tambah itu mulai mimpin yasin
anak, khulul ada dan tahlil anak, dan sampai doa nya anak, akhirnya dari
lulusan Muhajirin ini sudah bisa kita lepas ke masyarakat. Jadi yah
memang peran betul eskul itu, itulah nilai plusnya di madrasah ini.
Selain itu pelaksanaan pendidikan karakter melalui kearifan lokal
tercemin dalam eksrakurikuler. Dalam hal ini hasil wawancara kepada
bapak supriadi selaku kepala sekolah pada tanggal 17 maret 2021, beliau
mengatakan bahwa :
“Ada beberapa yaitu : tilawah, kompangan, rebana, pramuka
Berzanji Nazam, kaligrafi,dan tari. Akan tetapi yang menonjol
yaitu kompangan, mengayomi anak yang banyak sehinggan anak
itu senang, kalau ngumpul tuh senang, jadi kalau kompangan ini
gabungan dari kelas 3 sampai kelas 6, tetapi yang aktif tuh kelas 5
dan 6 yang kelas 3 dan 4 satu atau dua orang yang aktif karna
mainnya kompangan itu tenaganya harus kuat, sayo saja ndk kuat
mukulnya, jadwal untuk kompangan ini sekali seminggu atau setiap
hari senin saja waktu nya dari jam 1 s/d jam 2 dan dilatih oleh
bapak Iwan Aripin.” (wawancara 17 maret 2021).
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Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk
kearifan lokal dapat diimplementasikan melalui eskrakurikuler, di madrash
Muhajirin ini yaitu tilawah, kompangan, rebana, pramuka, berzanji nazom,
kaligrafi dan tari. Tetapi yang paling menonjol antara eskul-eskul itu
adalah kompangan.
Selain itu ada tujuan dari penerapan kearifan budaya lokal ini,
Dalam hal ini hasil wawancara kepada bapak supriadi selaku kepala
sekolah pada tanggal 17 maret 2021, beliau mengatakan bahwa :
“Tujuannya yaitu mengembangkan budaya lokal melalui anak, jadi
anak yang tidak tau kearifan lokal menjadi tau, kita ajari dan anak
itu berkembang, misalnya sore ni main di suruh guru nya latihan,
dari latihian itiu anak dengan bekawan cari kawan lagi bertemu
lagi, jadi bermain sambil belajar, belajar sambil bermain.”
(wawancara 17 maret 2021).
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa tujuan untuk
menerapkan kearifan budaya lokal di sekolah adalah dapat menumbuhkan
atau mengembangkan karakter anak dan dapat mewariskan budaya nya
masing-masing serta melestarikan lingkungan nya.
Adapun cara untuk mengembangkan kearifan budaya lokal di
sekolah dengan mengenalkan budaya ke lingkungan masyarakat. Dalam
hal ini hasil wawancara kepada bapak supriadi selaku kepala sekolah pada
tanggal 17 maret 2021, beliau mengatakan bahwa :
“Caranya kita mengembangkan itu tadi pertama kali kita dari
sekolah sifatnya, dengan adanya sekolah sudah bisa,
pengembangan nya ke dengar masyarakat. Masyarakat butuh
hajatan kita tawari, jadi masyarakat tau, wah di Muhajirin punya
kompangan, kan di jambi ini yang kompangan itu penganten,
cukuran. Jadi warga lingkungan masyarakat dekat sini memakai
punya kita (anak muhajirin) itu lah cara mengembangkan kenal kan
ke masyarakat.” (wawancara 17 maret 2021).
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa cara yang
dapat kita kembangkan kearifan lokal itu yaitu menggali, menjaga,
melestarikan, serta memperkenalkan budaya di sekolah ke masyarakat.
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Kompangan adalah kesenian lokal yang keberadaannya penting
untuk dipertahankan sampai saat ini. Kesenian adalah sarana yang
digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa
manusia. Kesenian kompangan tidak lepas dengan sholawat. Pada
kesenian kompangan banyak terkandung beberapa nilai yang terkait
dengan aspek-aspek pendidikan seperti ketuhanan (tauhid), akhlak(moral),
ibadah, dan sosial. Akan tetapi nilai-nilai tersebut kurang disadari dan
dirasakan oleh masyarakat, khususnya lembaga pendidikan yang berperan
penting dalam penanaman nilai-nilai karakter. Bapak Iwan Aripin selaku
guru kompangan mengatakan ada beberapa karakter yang terdapat dalam
kompangan ini. Dalam hal ini hasil wawancara kepada bapak Iwan aripin
selaku guru kompangan pada tanggal 7 april 2021, beliau mengatakan
bahwa :
“Anak tuh memang di tuntun disiplin kalau main kompangan tuh,
kalau ndk disiplin abrul adul, kalau saya masuk anak tuh masuk
langsung latihan, latihan siap nanti kalau mau nampil misalnnya
setengah jam sebelum acaraatau satu jam sebelum acara tuh aanak
harus siap memang disiplin itu harus wajib. Kalau kerja keras dan
anak tuh sedikit di paksa dalam latihan, kan kadang anak tuh sudah
setengah jam tuh udah capek, pukul tuh kan capek, jadi saya kasih
semangat lagi, kasih semangat lagi atau saya selingin kan,
kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 1 nanti istirahat, kelompok
2 lagi saya latih itulah biar anak tuh semangat.mandirinya seperti
apa ? yah kalau anak sama anak, kalau saya tinggal, misalkan anak
latihan pukulan palembang, jadi anak tuh bisa di tinggal kalau anak
sudah bisa menguasai pukulannya maka tidak apa-apa di tinggal,
kadang ia namanya juga anak-anak paling 2 kali main sudah tuh
anak sudah bubar latihan. Prestasi untuk menghargai tuh paling
berupa duit lah itu ada dulu pas kami nampilkan, kalau nampil di
acara pernikahan tuh kan di kasih orang duit, jadi duit nya tuh saya
sisihkan untuk anak-anak tuh juga trus sayaa tabung juga untuk beli
baju kompangan. Ada nilai tanggung jawab yah setiap anak tuh
saya kasih tanggung jawab, satu anak wajib menjaga alat
kompangan satu, jadi setelah anak selesai tuh langsung
dikembalikan di gudang kan, kalau ndak di bawak tuh sayo tegur
lah anak tuh .” (Wawancara tanggal 7 april 2021).
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa ada beberapa
nilai karakter yang terdapat dalam kesenian kompangan ini ,yaitu pertama,
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disiplin dalam kehadiran, siswa diharuskan hadir setiap kali latihan apabila
tidak hadir maka diwajibkan untuk izin kepada pelatih, hal yang sama juga
disampaikan oleh siswa (andre, rio adrian, dan fakhri ramadan) semua
menyatakan bahwa ketika main kompangan harus disiplin mainnya. Kedua
kerja keras , siswa dituntun kosentrasi penuh ketika belajar pukulannya
karena jika siswa belum bisa menguasai maka dipastikan tidak akan
bermain kompangan dengan baik. Ketiga yaitu mandiri, pada awal latihan
kompanga, namun ketika diajar bersama-sama kemudian ada salah satu
siswa yang kesulitan, pelatih mengajar siswa itu secara mandiri, inilah
proses penanaman nilai karakter mandiri dalam kesenian kompangan.
Keempat yaitu nilai menghargai prestasi, menghargainya tuh yah berupa
duit lah dan para siswa selalu mendapat pujian dari pelatih, selain itu
pelatih juga sering memberikan motivasi dan semangat pada siswa ketika
mereka tampil dalam perlombaan. Kelima nilai tanggung jawab bisa kita
lihat ketika anak sudah selesai mainnya maka harus ada tanggung jawab
dalam alat siswa masing-masing.
Melalui kegiatan eksrakurikuler kompangan tidak ada sebuah
kegiatan yang mengangkat kearifan lokal di sekolah tetapi hanya
mengikuti lomba atau festival. Dalam hal ini hasil wawancara kepada
bapak supriadi selaku kepala sekolah pada tanggal 17 maret 2021, beliau
mengatakan bahwa :
“Kalau kita mengangkat budaya lokal di sini ada bentuk festival di
sekitar di sini, tetapi kalau seibukota ini festival untuk
meningkatkan kualitas main kompangan anak ini, ikut ASIOMA,
apa itu asioma ( Ajang Kompetisi Siswa Madrasah). Nah di situ lah
kita melihat kemampuan anak kita tuh. Kalau untuk secara
resminya kita yang ada kan tidak ada, tapi kita ikut lomba kota dan
lomba kecamatan.” (wawancara 17 maret 2021).
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa kegiatan kompangan,
tahunan tidak ada di adakan, tetapi sering mengikuti festival atau lombalomba.
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Setiap budaya lokal di sekolah mengandung nilal-nilai unviersal.
Dalam hasil penelitian ini nilai-nilai kearifan lokal yang diintegrasikan
pada pesera didik antara lain : ketuhanan/religius, nilai kerjasama, nilai
gotong-royon, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, nilai kesopanan,
pelestarian budaya, nilai kerja keras, nilai kepedulian, dan sebagainya.
Kepala sekolah mengatakan bahwa bentuk kearifan

lokal yang di

kembangkan di Madrasah ibtidaiyah Muhajirin dikembangkan melalui
kegiatan Eksrakurikuler. Hal tersebut sesuau dengan teori yang
dikemukakan oleh Jamal Ma‟mur Asmani (2012:70) yang mengatakan
bahwa

kearifan

lokal

dapat

diletakkan

diintrakurikuler

maupun

eksrakurikuler. Bapak Supriadi selaku kepala sekolah mengatakan bahwa
di sekolah ini ada tujuh jenis eksrakurikuler yaitu : Tilawah, kaligrafi,
kompangan, rebana, pramuka, Berzanji Nazam, ,dan tari tetapi yang paling
bagus kearifan lokal nya yaitu kompangan.
Dari pendapat di atas maka bentuk kearifan lokal yang di
kembangkan di Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin adalah Kompangan.
Selain itu tujuan diadakannya eksrakurikuler kompangan di
madarah ibtidaiyah muhajirin kota jambi adalah sebagai wadah
mengembangan minat dan bakat anak pada bidang seni musik yang
bernuansa islami, jadwal untuk kompangan ini sekali seminggu atau setiap
hari senin saja waktu nya dari jam 1 s/d jam 2. Di samping itu,
eksrakurikuler kompangan juga dijadikan wadah untuk menanamkan nilainilai karakter. Dalam hal ini hasil wawancara kepada bapak Iwan aripin
selaku guru kompangan pada tanggal 7 april 2021, beliau mengatakan
bahwa :
“kalau tujuan saya pertama untuk mengangkat derajat MI ini, jadi
kalau dengan kompangan tuh orang bisa mengenal MI Muhajirin,
saya pengen seperti itu tujuan saya. Tujuan utama saya tuh pengen
biar dengan kompangan tuh MI ini bisa terkenal. Contoh : kan main
sampai kemana kami, daerah dekat sma 11, kan jauh dari
lingkungan kita ini kan. Jadi orang dapat mengetahui oh itu anak
MI Muhajirin. Jadi MI muhajirin dengan kompangan tuh saya
harap bisa naik nama nya dan untuk mengembangkan bakat dan
minat siswa di sini.” (Wawancara tanggal 7 april 2021).
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Bapak

Iwan

Aripin

mengatakan

ada

perbedaan

kegiatan

kompangan ini dengan eksrakurikuler lainnya.. Dalam hal ini, beliau
mengatakan bahwa :
“Ya kalau perbedaan yang jelas karna ini pukul jadi ada suara, enak
di dengar telinga itu yang membuat anak menjadi semangat kalau
rebana kan belum nampil jarang. Kalau kompangan tuh kan sering,
sering keluar, kadang selama setahun sampai satu atau tiga kali kita
keluar, di cater orang dalam pernikahan tuh trus sampai juara 1,
juara 3, juara harapan, itu anak jadi semangat untuk latihan
kompangan nya, tetapi ada juga anak yang mengikut kegiatan
lainnnya.” (Wawancara tanggal 7 april 2021).
Dari hasil wawancara di atas dapat saya cermati bahwa perbedaannya dari
letak si anak nya karna rata-rata senang mengikut kompangan itu, kita bisa
lihat dari piala-piala nya.
Dari hasil penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin, peneliti
dapat menjelaskan kembali dari setiap wawancara, observasi dan
dokumentasi mengenai Implementasi pendidikan karakter di kelas VI
Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin sudah diintegrasikan melalui matapelajaran
dan bentuk kearifan lokal di kelas VI dapat diimplementasikan melalui
eksrakurikuler, adapun bentuk eksrakurikuler di madrasah ini yaitu rebana,
pramuka, kompangan, Berzanji Nazam, Tilawah, kaligrafi,dan tari tetapi
yang paling bagus kearifan lokal nya yaitu kompangan. Tujuan di adakan
eksrakurikuler ini yaitu sebagai wadah mengembangkan minat dan bakat
siswa pada bidang apa pun, di samping itiu, eksrakurikuler juga dijadikan
wadah untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter. Adapun
karakter yang terdapat dalam kompangan yaitu : mandiri, disiplin,
bertanggung jawab, kerja keras dan menghargai prestasi, jadwal untuk
kompangan ini sekali seminggu atau setiap hari senin saja waktu nya dari
jam 1 s/d jam 2, guru kompangan yaitu bapak Iwan Aripin S.Pd.I dan
mengapa saya mengambil kearifan lokal nya kompangan karna
kompangan sering tampil dan menonjol di antara semua eskul itu.
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2. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi nilai-nilai
pendidikan

karakter

melalui

eksrakurikuler

kearifan

lokal

kompangan di kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Kota Jambi
a. Faktor Pendukung
Di dalam suatu program atau kegiatan pastilah ada sesuatu yang
mebuat semakin lancarnya program tersebut atau sering disebut dengan
faktor pendukung atau pendorong. Faktor inilah yang menentukan
berhasil. Kurang berhasilnya suatu kegiatan yang dilaksanakan. Dan ini
merupakan agar suatu keegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan
lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal berdasarkan hasil
wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti di Madrasah Ibtidaiyah
Muhajirin Kota Jambi dalam pendidikan karakter melalui kearifan budaya
lokal sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala sekolah. Hal ini
disampaikan oleh Bapak Supriadi pada tanggal 17 maret 2021. Beliau
mengatakan bahwa :
“Pertama sarana-prasarana nya, kedua kendaraannya, dan semua
guru mendukung.” (wawancara 17 maret 2021).
Hal senada sebagai mana yang disampaikan oleh Ibuk Siti Hajir
selaku guru kelas VI pada tanggal 17 maret 2021 beliau
mengatakan bahwa:
“Sarana Prasarana nya , dari guru memberi semangat kepada siswa
supaya nampak dari kelebihannya.” (wawancara 17 maret 2021).
Hal senada sebagai mana yang disampaikan oleh bapak Iwan
Aripin selaku guru kompangan pada tanggal 17 maret 2021 beliau
mengatakan bahwa:
“Terutama semangat dari kepala sekolah wali murid juga
mendukung, guru-guru di sini mendukung semua kegiatan
eksrakurikuler, bukan hanya kompangan saja tetapi semua eskul di
dukung. Apalagi kalau ada acara nampil-nampil tuh semangat
banget, kalau kepsek menyediakan mobil, bawak lah mobil( katak
kepsek).” Wawancara 7 april 2021).
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya faktor
pendukung pendidikan karakter melalui kearifan budaya lokal yaitu
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1. adanya dukungan baik dari kepala sekolah,
2. sarana dan prasarana cukup memadai,
3. dukungan guru-guru, dan semangat siswa dan guru dalam
menerapkan nilai-nilai karakter di sekolah.
Sebenarnya banyak hal yang menjadi faktor dari pelaksanaan
kegiatan ini diantaranya motivasi yang kuat. Keantusiasan siswa dalam
mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dan juga dukungan dari wali murid.

b. Faktor Penghambat
Di samping faktor pendukung, tidak dipungkiri terdapat juga
faktor-faktor penghambat dalam implementasi pendidikan karakter melalui
kearifan budaya lokal di Madrasah Ibtidaiyah Muhajiri. Salah satu yang
menjadi penghambat dalam pelaksanaan pendidikan karakter ini adalah
jadwal kegiataan sekolah yang sering bertabrakan. Dalam hal ini
disampaikan oleh rahmat siswa kelas 6 pada tanggal 15 april 2021. Beliau
mengatakan bahwa:
“Faktor penghambat nya yaitu waktu kegiatannya kurang cuman
hanya satu jam saja”. (wawancara 15 april 2021).
Hal senada sebagai mana yang disampaikan oleh bapak Iwan
Aripin selaku guru kompangan pada tanggal 17 maret 2021 beliau
mengatakan bahwa:
“Kalau faktor penghambatnya waktu, waktu kita kan Eskul cuman
satu jam dalam satu minggu.” (wawancara 17 maret 2021).
Hal senada sebagai mana yang disampaikan oleh Ibuk Siti Hajir
selaku guru kelas VI pada tanggal 17 maret 2021 beliau
mengatakan bahwa:
“Dari siswanya, lingkungan sekolah, kalau kompangan berisik kan
kuat bunyinya tuh jadi lainnya tuh ternggangu belajarnya dan yang
sering di alami guru tuh adalah pengaruh media dan kondisi
lingkungan.” (wawancara 17 maret 2021).
Hal senada sebagai mana yang disampaikan oleh Bapak Supriadi
selaku kepala sekolah pada tanggal 17 maret 2021. Beliau
mengatakan bahwa :
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“Waktu lah dulu, kalau SD tuh bidang studi wajibnya 5 kita 10
maksudnya itu jam latihannya itu kita ambil waktu sore, itulah
faktor penghambatnya, kadang tuh latihan nya sering ternganggu.”
(wawancara 17 maret 2021)
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya faktor
penghambat pendidikan karakter melalui kearifan budaya lokal yaitu
1. pelaksanaan mata pelajaran atau eksrakurikuler dan intrakurikuler
yang sering bersamaan atau kurang waktu, sehingga beberapa
siswa yang mengikuti kedua kegiatan tersebut kerap kali
mengalami kesusahan dalam mengatur waktu.
2. Dan lingkungan tepat tinggal siswa yang merupakan penghambat
menjadikan kurang optimalnya guru dalam memantau kegiatan
siswa di lingkungan tempat tinggal, sehingga karakter yang kurang
baik yang dibawak dari lingkungan tempat tinggal ke sekolah
dapat mempengaruhi karakter siswa lainnya.

3. Upaya guru untuk meningkatkan implementasi nilai-nilai pendidikan
karakter melalui eksrakurikuler kearifan lokal kompangan di kelas
VI Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Kota Jambi
Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dalam implementasi
pendidikan karakter melalui kearifan budaya lokal kelas VI di Madrasah
Ibtidaiyah, sebagai berikut :
Faktor penghambat yang telah di temukan dalam penelitian ini
yaitu terkait dengan waktu, sehingga solusi yang diberikan yaitu sebaiknya
guru membuah perencanaan atau penambahan waktu belajar ataupun
kegiatan pembentukan karakter itu. Hal ini disampaikan oleh Bapak
Supriadi pada tanggal 17 maret 2021. Beliau mengatakan bahwa :
“Dari pihak sekolah tuh kadang-kadang pelatih juga, misalnya jam
kita sediakan waktu nya taoi si pelatih ada kegiatan lain, semua itu
dapat dikoordinasikan misalnya kalau pertemuan latihan minggu
ini tidak hadir pelatihnya maka minggu yang akan datang kita buat
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waktu nya 2 jam pertemuannya dan mengajak kerjasama antar guru
dan karyawan .” (wawancara 17 maret 2021).
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa pertama, perlunya
tambahan waktu untuk siswa agar membentuk karakter mereka dan juga
agar tidak menghilangkan nilai-nilai kebudayaan di sekolah, kedua
menjalin kerjasama yang baik antar guru dan karyawan lainnya.
Ibu Siti Hajir mengatakan ada solusi di saat anak yang karakter
nya rendah Dalam hal ini, beliau mengatakan bahwa :
“Kita berusaha membimbing mereka dengan cara memanggil
mereka, menasehati mereka, di tanya baik-baik dan memberi sanksi
apabila karakternya sudah kelewat batas.” (wawancara 17 maret
2021).
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa selalu menegur
siswa jika ada siswa yang berbuat salah dan kalau perlu diberi sanksi dan
selalu menjadi guru yang dapat menjadi contoh yang baik bagi para siswa.
Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa terdapat tiga upaya guru
dalam mengatasi kendalam implementasi pendidikan karakter melalui
kearifan budaya lokal, di antaranya :
a. penambahan waktu pelajaran atau kegiatan pembentukan karakter
anak,
b. menjalin kerjasama yang baik antar guru dan karyawan lainnya, dan
c. selalu menegur siswa jika ada siswa yang berbuat salah dan kalau perlu
diberi sanksi.
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BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi nilainilai pendidikan karakter melalui eksrakurikuler kearifan lokal kompangan di
kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Kota Jambi telah berjalan dengan baik,
untuk itu secara khusus dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
Implementasi pendidikan karakter melalui kearifan budaya lokal kelas VI
di Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin kota jambi dapat diintegrasikan melalui
matapelajaran maupun di bidang studi apapun itu. Kearifan lokal dapat
diimplementasikan dalam bentuk eksrakurikuler kompangan. Ada beberapa nilai
karakter yang terdapat dalam kesenian kompangan yaitu disiplin, kerja keras,
mandiri, nilai menghargai prestasi dan nilai tanggung jawab, jadwal untuk
kompangan ini sekali seminggu atau setiap hari senin saja waktu nya dari jam 1
s/d jam 2, guru kompangan yaitu bapak Iwan Aripin S.Pd.I
Faktor yang mempengaruhi implementasi pendidikan karakter melalui
kearifan lokal meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor
pendukungnya adalah: adanya dukungan dari kepala sekolah, sarana prasarana
cukup memadai, motivasi guru dan peserta didik. Sedangkan yang menjadi faktor
penghambatnya adalah: waktu, lingkungan dan jumlah peserta didik.
Terdapat tiga upaya guru mengatasi faktor penghambat implementasi
pendidikan karakter melalui kearifan lokal, diantaranya: penambahan waktu
pelajaran atau kegiatan pembentukan karakter anak, menjalin kerjasama yang baik
antar guru dan karyawan lainnya, dan selalu menegur siswa jika ada siswa yang
berbuat salah dan kalau perlu diberi sanksi.
B. Saran
Selama penelitian yang dilakukan penulis diperoleh beberapa temuan yang
dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penyemurnaan dalam
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implementasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui eksrakurikuler kearifan
lokal kompangan di kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Kota Jambi.
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis dapat memberikan saransaran sebagai berikut :
1. Bagi Kepala Sekolah
Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin diharapkan
meningkatkan lagi pembiasaan karakter siswa, agar semua kegiataan atau
pembiasaan yang berbasis kearifan budaya lokal yang telah ada
dilaksanakan secara optimal.
2. Bagi guru
a. Kepada guru-guru harus mempelajari dan memahami lebih dalam
tentang pentingnya pendidikan karakter bagi siswa untuk masa depan
nanti serta mengevaluasi lagi tentang karakter siswa.
b. Seorang guru hendaknya tidak hanya berperan sebagai seorang
pengajar saja, tetapi dia juga harus mampu menjad seorang teladan
inspirator, motivator, dan evaluator, inovatif, dan produktif bagi
peserta didiknya.
3. Bagi siswa
a. Kepada siswa agar selalu menaati peraturan sekolah, berperilaku
sopan santun dan selalu menanamkan nilai-nilai karakter sejak dini.
b. Diharapkan kepada siswa agar mampu mempertahankan penerapan
pendidikan karakter berbasis kearifan budaya lokal yang diajarkan
oleh guru dan mampu mengaplikasikan di lingkungan sekolah.
4. Bagi Peneliti
Kepada peneliti lain untuk bisa mengkaji dan meneliti ulang
masalah ini, sebab hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Hal
ini dikarenakan oleh keterbatasan pengetahuan dan metolodologi penulis,
namun demikian semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk
penelitian selanjutnya.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1
Form Surat Pernyataan Responden
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LAMPIRAN 2

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
Judul Penelitin : Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kearifan Budaya
Lokal Di Kelas Vi Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Kota Jambi
1. Observasi
Observasi dilakukan untuk memperoleh sebuah data sebagai berikut.
a. Mengamati situasi dan kondisi di Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Kota
Jambi
b. Mengamati Implementasi pendidikan karakter melalui kearifan budaya
lokal Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Kota Jambi
c. Mengamati kendala atau penghambat implemtasi pendidikan karakter di
Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Kota Jambi
d. Mengamati upaya guru meningkatkan implementasi pendidikan karakter
Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Kota Jambi

2. Wawancara
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pendidikan
karakter melalui kearifan budaya lokal di kelas Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin
Kota Jambi
a. Kepala Sekolah
1) Bagaimana peran anda dalam mewujudkan pendidikan karakter di
madrasah yang anda pimpin saat ini ?
2) Apakah anda sering melakukan kontrol dalam perkembangan
pembelajaran atau perubahan karakter murid atau siswa?
3) Karakter seperti apa yang di sekolah al mihajirin ini?
4) Menurut Bapak,apa pentingnya pendidikan karakter siswa ?
5) Apakah ada kegiatan kesiswaan atau eksrkurikuler yang menunjang
pembentukan karakter siswa ?
6) Apakah semua mata pelajaran di sekolah ini mengintregasikan
pendidikan karakter ?
7) Menurut Bapak,apa yang dimaksud pendidikan karakter dan kearifan
budaya lokal ?
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8) Bagaimana bentuk kerja sama antara guru dan karyawan dalam
menanamkan nilai-nilai karakter siswa ?
9) Apa tujuan dari penerapan kearifan budaya lokal ?
10) Kearifan budaya lokal apa saja yang dikembangkan di sekolah ini pak
?
11) Bagaiamana cara anda mengembangkan kearifan budaya lokal di
sekolah ini pak ?
12) Apakah di SD ini pernah melakukan Study Banding dalam upaya
menggembangkan kearifan budaya lokal ?
13) Apakah mencantumkan kearifan budaya lokal dalam visi dan misi
sekolah ?
14) Untuk kegiatan tahunan sekolah, ada tidak sebuah kegiatan yang
mengangkat kearifan lokal ?
15) Apakah ada fasilitas untuk mengembangkan kearifan lokal pak?
16) Apakah ada kendala dalam mengembangkan kearifan budaya lokal nya
pak ?
17) Kegiatan apa saja yang mengangkat tema kearifan budaya lokal di
sekolah ?
18) Apa saja faktor pendukung penerapan implementasi pendidikan
karakter melalui kearifan budaya lokal di sekolah ini pak ?
19) Apa saja faktor penghambat penerapan implementasi pendidikan
karakter melalui kearifan budaya lokal di sekolah ini pak ?
20) Adakah solusi yang telah sekolah lakukan untuk mengatasi kendala
tersebut ?
b. Wali kelas VI
1) Pembentukan karakter seperti apa yang ingin ibu berikan kepada siswa
atau Karakter seperti apa yang di sekolah?
2) Apakah bapak/ibuk sudah menerapkan pendidikan karakter dalam
proses pembelajaran?
3) Bagaimana peran bapak/ibuk sebagai guru dalam mengembangkan
nilai-nilai karakter yang ada terhadap peserta didik?
4) Bagaimana cara yang dilakukan untuk menerapkan pendidikan
karakter dalam proses belajar mengajar di dalam kelas ?
5) Ketika ibuk/bapak memberikan contoh terkait nilai-nilai moral atau
karakter, apakah siswa memberikan respon yang sama, yaitu menerima
atau mengamalkannya ?
6) Apakah ada kesulitan/kendala yang anda hadapi dalam menerapkan
pendidikan karakter dalam proses pembelajaran ?
7) Apa yang terjadi dan apa yang akan dilakukan ketika ada anak yang
karakternya rendah ?
8) Apakah Bapak/Ibuk menerapkan metode hukuman ketika siswa tidak
mencerminkan nilai-nilai karakter ?
9) Apakah manfaat dari pembentukan karakter anak ?
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10) Menurut Bapak/Ibu apa saja kelemahan-kelemahan yang membangun
karakter siswa ?
11) Apakah ada kegiatan kesiswaan atau eksrakurikuler yang menunjang
pembentukan karakter siswa ?
12) Kalau ada,apa saja eksrakurikuler tersebut ?
13) Apakah terdapat kegiatan yang mengangkat tema kearifan budaya
lokal di sekolah ?
14) Apakah sarana prasana sudah memadai atau mendukung dalam
pembentukan karakter kearifan budaya lokal
15) Apa saja faktor pendukung penerapan implementasi pendidikan
karakter melalui kearifan budaya lokal di sekolah ini pak ?
16) Apa saja faktor penghambat penerapan implementasi pendidikan
karakter melalui kearifan budaya lokal di sekolah ini pak ?
17) Adakah solusi yang telah sekolah lakukan untuk mengatasi kendala
tersebut ?
18) Bagaimana upaya guru dalam mengatasi hsmbatan-hambatan dalam
pembentukan karakter melalui kearifan budaya lokal sekolah ?
19) Apakah ibu melakukan evaluasi terhadap proses pembentukan karakter
siswa ?
c. Guru Kompangan
1) Di dalam kompangan ada tidak terdapat karakter anak pendidikan
karakter nya ?
2) Sejak kapan / terbentuknya ada kompangan di sekolah ini ?
3) Apa tujuan mengadakan kegiatan kompangan ini pak ?
4) Apa saja kendala yang terjadi bagi siswa saat melaksanakanya?
5) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan
eskrakurikuler kompangan ?
6) Apa manfaat kompangan bangi perkembangan karakter /pendidikan
karakter?
7) Apa dampak dari kompangan terhadap karakter anak?
8) Bagaimana peran bapak dalam menanamkan potensi karakter peserta
didik??
9) Berapa orang mengikuti kegiatan kompangan ini?
10) Setiap latihan apa saja yang di lakukan atau cara bermain nya ?
11) Waktu kegiataannya dan tempatnya dimana ?
12) Data anak yang mengikuti kegiatann ?
13) Selama anak mengikuti kompangan ada tidak lomba atau event , lomba
nya sudah sampai mana (tingkat kecamatan atau kota )
14) Apakah selama mengikuti kegiatan kompangan ini ada tidak perubahan
karakter anak nyya pak ?( contoh nya di siplin dalam waktu, disiplin
saat bermain , religius, kerja keras seperti apa , mandiri seperti apa,
rasa ingin tahu , nilai menghargai preatasi, aada tidak nilai tanggung
jawab nya pak
15) Lagu yang sering di bawak atau sering di mainkan ?
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16) Apa perbedaan kegiatan ini dengan eksrakurikuler lainnya dan
mengapa kompangan banyak diminati anak?
d. Siswa kelas VI
1) Siapa nama adik ?
2) Kelas berapa ?
3) Ekstrakurikuler apa saja yang kamu ikuti di sekolah ?
4) Siapa yang mengajari semua nya itu ?
5) Sejak kapan mengikuti eksrakurikuler kompangan ?
6) Apakah dalam eksrakurikuler kompangan di ajarkan alat-alat
kompangan ?
7) Apakah dalam eksrakurikuler kompangan di ajarkan berbagai macam
lagu ?
8) Pernah tampil dimana sajakah kamu saat mengikuti kegiataan ini?
9) Mengapa kamu mengikuti nya di suruh orang tua atau diri sendiri?
10) Kamu pernah kabur tidak kalau di suruh solat ?
11) Kalau ketemu guru atau lebih tua salaman tidak ?
12) Kalau ulangan atau ujian pernah nyontek tidak si?
13) Apakah kamu senang bersekolah di sini ?
14) Apakah kamu berteman dengan kelas vi saja ?
15) Pernah tidak terlambat ke sekolah ? kalau iya di beri hukuman tidak ?
16) Apa yang biasa biasa di lakukan pak/ibu guru sebelum pelajaran di
mulai pada jam pertama?
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Lampiran 3
Transkrip wawancara

HASIL WAWANCARA
Wawancara I
Informan
Tanggal/hari
Jam wawancara
Tempat
No
1.

2.

: Supriadi, S.Ag
:hari rabu, 17 Maret 2021
:11.43 WIB
: Ruang Kepala Sekolah

Peneliti
Assalamualaikum
wr.wb
pak.
Perkenalkan nama saya Mutia, saya
dari UIN Jambi ingin mewawancarai
bapak?
Bagaimana peran anda dalam
mewujudkan pendidikan karakter di
madrasah yang anda pimpin saat ini?

3.

Apakah anda sering melakukan
kontrol
dalam
perkembangan
pembelajaran
atau
perubahan
karakter siswa?

4.

Karakter seperti apa yang di sekolah
muhajirin ini?
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Informan
Iya , tanyak aja .

Sebagai kepala sekolah kan, sangat
berperan dalam sekolah, pertama
kali melihat kondisi guru masuk ke
sekolah, dia mengajar benar ndak
nanti ia ngajar tiba main HP saja,
nanti saya pantau saat guru kelas
mengajar,saya pantau dan saya
supervisi , yah supervisi apo
kekurangan diok(guru kelas) tuh
kan seandainya ado kekurangan
saya catat, yah itulah peran sebagai
kepala sekolah.
Seringlah, iya kita memengang
amanah, memengang amanah
orang tua, pemerintah, nah
guruuguru mengajar saya selalu
pantau, baik belajar daring maupun
luring di lokal.
Karakter anak di sini bermacammacam karakter kenapa disebut
bermacam-macam, setiap orang tuh
beda tingkah laku nya,setiap anak
beda, nah dengan keberagaman
karakter itu kita menghadapi
dengan beragaman karakter lagi,
bukan kita satu-satunya anak kita

5.

6.

hukum, anak tuh ado yang kita
hukum karna nakal yah kita harus
ada pendekatan lagi, kita dekati
anak tuh apa masalah nya, bukan
masalah di sekolah kita tanyak,
masalah di rumah kayak mana,
seandainya ada masalah dari anak,
itu mungkin ndak bisa kita
selesaikan di sekolah tuh kita
sampaikan ke orang tua nya
panggil orang tua nya. Karakter
nya beda tetap karakter anak beda,
penyelesaiannya beda, satu sama
lain beda tapi dengan pendekatan
persuasif(dengan bahasa lemah
lembut).
Ada tidak pak karakter anak yang Sepertinya untuk saat ini ndak ada,
melenceng atau jelek misalnya kalau dulu-dulunya
mungkin,
meludahi guru, pak?
sekarang ada salah satunya ada,
yang jelek nya saat guru ngajar
anak
tuh
cuek-cuek
saja,
padahalnya anak tuh butuh guru
Menurut bapak, apa pentingnya “Sangat penting, karna karakter itu
pendidikan karakter?
membentuk watak, itu kan sifat
anak itu dengan kito, belajar tuh
ada yang belajar, dapat ilmu
belajar, ada dapat ilmu belajar
mendengar, ada yang dapat ilmu
dpertama
belajar,
kedua
mendengar,
ketiga
bertanya.
Maksudnya belajar duduk di dalam
kelas, mendengar dengan televisi,
bertanya dengan guru atau ustadzustadz. Itulah sumber belajar anak.
Nah karakter anak itu penting
misalnya, anak datang ke sekolah
ini, kito tidak ajari bae dengan A B
C (huruf) itu, karakter kita dulu,
guru itu harus di guguh juga, kita
dulu harus berbuat baik Insyaallah
anaknya baik, kita menampakan
karakter kita wibawah di depan
anak, jadi anak tuh segan sama
guru. Lalu pernah tidak pak pukul
anak ? “ kalau zaman sekarang
ndak boleh lagi mukul anak, tapi
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7.

kalau mungkin nyubit-nyubit anak
ado lah karna lagi kesel ado lah kan
kadang tuh,, mistar pemukul aja
ndak boleh bawak ke sekolah lagi.
Apakah ada kegiatan kesiswaan atau Sebelum covid ini, itu yang kita
eksrakurikuler yang menunjang tonjolkan, karena bahaso kito ni
pembentukan karakter siswa ?
bersaing. Ini madrasah sebelah SD.
Kita harus ada hal yang kita
tonjolkan, lebih dari yang lain. Nah
itu lah Eskul harus lebih dari
sekolah lain, misalnya kalau awalawal nyan eskul kita cuman
berbicara masalah tahfidz, mana
hapalan juz 30 tiap hari anak
pulang tuh, itu eskul setiap hari nya
berkembang, ndak cukup itu saja.
Itu juga kemaren kita coba
menambahkan kompangan, kita
coba tilawah, kita coba berzanji
nazom dan kita tambah kaligrafi.
Apa positif yang kita ambil dari
siswa yang kurang 100, di bawah
100. Dengan adanya eskul-eskul itu
tadi, sekerang lah hampir 150
orang siswa nya. Berarti berasil
kita tuh tadi. Yang kita ciptakan itu
tadi, eskul itu tadi terutama lagi
kemaren 2019 ini kita coba
beberapa kompangan yang kita
bicara kemaren, alhamdulillah
dapat juara 1 sekota jambi, sudah
tuh setiap jumat sekolah lain tiap
jumat yasin, betul yasin, tapi di
sekolah ini saya tambah, apa
tambahan nya apo? Yasin itu mulai
dari mimpin yasin anak, khulul ado
dan tahlil anak, sampai doa nya
anak, orang kalau cuman yasin doa,
habis yasin tapi kalau di sini ndak,
kami ajarkan dan kami ajak anak
semua itu yang ada khulul dan
tahlil nya itu. Nah alhamdulillah
anak-anak yang tamat 2020 aja
sudah bisa kita lepas ke
masyarakat, yah karna eskul itu,
jadi yah seperti itu lah anak
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8.

Apakah semua mata pelajaran di
sekolah
ini
mengintregasikan
pendidikan karakter?

9.

Menurut bapak apa yang dimaksud
pendidikan karakter dan kearifan
budaya lokal?
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Muhajirin biso baca doa, anak
muhajirin biso mimpin yasin,
alhamdulillah tahun ini 25 orang
yang kelas 1, yah memang peran
betul eskul itu nilai tambahnya itu
lah nilai plusnya di madrasah ini
Sebenarnya semua matapelajaran
itu terintegrasikan, tetapi yang kita
tingkatkan
kualitasnya
itu
matapelajaran Pai, karan sekolah
Muhajirin ini berlandasan Agama,
bidang studi Pai itu agak menonjol
sedikit ketimbang yang umum
walaupun yang umum kita pelajari
juga.
“Pendidikan karakter tuh
kan dengan karakter siswa,
karakter guru, kearifan lokal
tuhkan turun-temurun dari mulut
ke mulut bercerita yang kearifan
lokal kito, kito ciptakan disini, kita
kembangkan juga disini. Itulah
rupanya kearifan lokal tuh suatu
lingkungan madrasah. Nah setelah
saya pikir-pikir masalah ituh tuh
untuk memberikan karakter untuk
anak tuh eskul tuh lah. Eskul tuhlah
yang membuat nilai tambahnya
anak-anak di madrasah ini. Nilai
tambahnya di eskul salah satunya
kemaren yang kita bahas yaitu
“kompangan”. Kompangan itu
berkembang pesat sehingga ia
sampai-sampai
warga
disini
penganten kita yang pengarak-nyo,
anak-anak muhajirin, nah itu lah
budaya lokal tuh. Budaya lokal kito
ini yang ado berkembng di
madrasah itu lah yang ado. Kalau
seperti kita sebutkan kemaren
tilawah,
kompangan,
rebana,
pramuka
Berzanzi
Nazam,
kaligrafi,dan tari, kayaknya harus
punya modal , modal nnyo apo ?
harus punya suaranya bagus, napas
panjajng dana dan sebagainya, itu

10.

Bagaimana bentuk kerja sama antara
guru
dan
karyawan
dalam
menanamkan nilai-nilai karakter
siswa?

11.

Apa tujuan dari penerapan kearifan
budaya lokal?

12.

Kearifan lokal apa saja yang
dikembangkan di sekolah ini pak ?

13.

Bagaimana
mengembangkan

cara
kearifan

anda
budaya
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sulit yang kito cari tuh. Berarti
yang menonjol di mdrasah ini yaitu
kompangan yah pak ? iya
Semuanya kerja sama namanya
warga sekolah. Warga sekolah itu
ado kepala sekolah, ado guru, ado
TU, ado satpam, ado murid. Itu
memang kerjasama saling saling
berbagi. Guru, TU berperan, siswa
juga berperan. Jadi ado timbal
baliknya. Saling membutuhkan,
guru mengajar , anak murid belajar.
Nah disitu ado interaksi. Interaksi
yang baik, ado guru yang ndak baik
dengan murid, tentunya tidak aada
hasil begitupun sebaliknya. Murid
main-main jugo ndak ada berhasil.
Nah jadi ssemua warga sekolah
baik, jadi
terciptalah suatu
kenyamanan belajar di sekolah ini
Tujuannya yaitu mengembangkan
budaya lokal melalui anak, jadi
anak yang tidak tau kearifan lokal
menjadi tau, kita ajari dan anak itu
berkembang, misalnya sore ni main
di suruh guru nya latihan, dari
latihian itiu anak dengan bekawan
cari kawan lagi bertemu lagi, jadi
bermain sambil belajar, belajar
sambil bermain
Ada beberapa yaitu : tilawah,
kompangan, rebana, pramuka
Berzanji Nazam, kaligrafi,dan tari.
Akan tetapi yang menonjol yaitu
kompangan, mengayomi anak yang
banyak sehinggan anak itu senang,
kalau ngumpul tuh senang, jadi
kalau kompangan ini gabungan
dari kelas 3 sampai kelas 6, tetapi
yang aktif tuh kelas 5 dan 6 yang
kelas 3 dan 4 satu atau dua orang
yang
aktif
karna
mainnya
kompangan itu tenaganya harus
kuat, sayo saja ndk kuat mukulnya
Caranya kita mengembangkan itu
tadi pertama kali kita dari sekolah

lokal di sekolah ini pak ?

sifatnya, dengan adanya sekolah
sudah bisa, pengembangan nya ke
dengar masyarakat. Masyarakat
butuh hajatan kita tawari, jadi
masyarakat tau, wah di Muhajirin
punya kompangan, kan di jambi ini
yang kompangan itu penganten,
cukuran. Jadi warga lingkungan
masyarakat dekat sini memakai
punya kita (anak muhajirin) itu lah
cara mengembangkan kenal kan ke
masyarakat
Kalau kita mengangkat budaya
lokal di sini ada bentuk festival di
sekitar di sini, tetapi kalau
seibukota ini festival untuk
meningkatkan
kualitas
main
kompangan
anak
ini,
ikut
ASIOMA, apa itu asioma ( Ajang
Kompetisi Siswa Madrasah). Nah
di situ lah kita melihat kemampuan
anak kita tuh. Kalau untuk secara
resminya kita yang ada kan tidak
ada, tapi kita ikut lomba kot dan
lomba kecamatan
Jelas saja ada, misalnya gini kalau
jam latihan anak-anak ini banyak
yang les, sedangkan guru pelatih
minta hari itu latihan, di pikir-pikir
di situ berbayar di sini gratis yang
keduanya padahal rumah nya jauh
orang tua gk mau ngantar, anakanak d sini tinggalnya jauh ada di
simpang rimbo, macam-macam lah
anak yang tinggal di sini , nah
untuk mengatasi kendala itu, kan
tim kompangan yang banyak tadi
tuh yang ada untuk menutupi anak
yang tidak bisa latihan tuh, ada tim
cadangan.
Pertama fasilitas nya atau saranaprasarana nya kedua kendaraan
,semua guru mendukung.

14.

Untuk kegiatan tahunan sekolah, ada
tidak
sebuah
kegiatan
yang
mengangkat kearifan lokal?

15.

Apakah
ada
mengembangkan
lokal nya pak?

16.

Apa
saja
faktor
pendukung
penerapan implementasi pendidikan
karakter melalui kearifan budaya
lokal di sekolah ini pak?
Apa
saja
faktor
penghambat Waktu lah dulu, kalau sd tuh
penerapan implementasi pendidikan bidang studi wajibnya 5 kita 10

17.

kendala
kearifan

dalam
budaya
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18.

19.

karakter melalui kearifan budaya maksudnya itu jam latihannya itu
lokal di sekolah ini pak?
kita ambil waktu sore. Itulah faktor
penghambatnya kadang tuh latihan
sering
ternganggu
dalam
pembelajaran.
Adakah solusi atau upaya guru dalam Seandainya pelatih ndak hadir, dari
mengatasi
hambatan-hambatan pihak sekolah tuh kadang-kadang
dalam pembentukan karakter melalui pelatih juga, misalnya kita sediakan
kearifan budaya lokal di sekolah waktu nya tapi ada kegiatan lain di,
pak?
semua itu dapat di koordinasikan
misalnya
pertemuan
latihan
minggu ini tidak hadir pelatihnya
maka minggu depan kita buat 2
jam pertemuanya .
Terimakasih banyak pak atas waktu Iya ,sama-sama
nya pak.
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TRANSKIP WAWANCARA
Wawancara II
Informan
Tanggal/hari
Jam wawancara
Tempat
No.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

: Siti Hajir S.Pd.I
:hari rabu, 17 Maret 2021
:11.16 WIB
: Ruang Kepala Sekolah

Peneliti
Assalamualaikum
wr.wb
buk.
Perkenalkan nama saya Mutia, saya
dari UIN Jambi ingin mewawancarai
ibuk?
Apakah
bapak/ibuk
sudah
menerapkan pendidikan karakter
dalam proses pembelajaran?
Bagaimana peran bapak/ibuk sebagai
guru dalam mengembangkan nilainilai karakter yang ada terhadap
peserta didik?

Informan
Iya, boleh dek

Sudah, karena pendidikan karakter
itu pentingkalau ndak ada macam
mana pulak kan
Perannya jelas lah sangat penting.
Guru yang membentuk anak
tersebut, biar terbentuk karakter
mereka tadi jangan sampai salah
jalan.
Ketika ibuk/bapak memberikan Yah insyaallah menerimanya, nanti
contoh terkait nilai-nilai moral atau selalu diingatkan
karakter, apakah siswa memberikan
respon yang sama, yaitu menerima
atau mengamalkannya.
Apakah ada kesulitan/kendala yang Iya, jelaslah ada, kan itu tadi
anda hadapi dalam menerapkan nantinya juga usia anak-anak kan
pendidikan karakter dalam proses kadang tuh mereka ingat kadang
pembelajaran?
idak tuh kan.
Apa yang terjadi dan apa yang akan Kita
berusaha membimbing
dilakukan ketika ada anak yang mereka dengan cara memanggil
karakternya rendah?
mereka , menasehati mereka,
pernah di pukul yah buk ? kalau lah
karakternya rendah udah kelewatan
batas, kadang tuh ada lah, pukul
kuat ndak, cuman pukul meja
misalnya, guru menjelaskan anak
tuh berbicara, ngucap saja pukul
anak ndak lah, buk apakah siswa
meludahi guru? Ndak lah yang
sering terjadi di karakter ini apa
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7.

8.

buk ? itu tadi lah sering ngamukngamuk, nangis, berontak pasti
ada, namanya masih anak-anak
berontak
dinasehati
anak
mengerutuk,
dimana-mana
disekolah pasti lah ada.
Apakah bapak/ibuk menerepkan Iya, misalnya nyuci WC,hukum di
metode hukuman ketika siswa tidak lapangan itu sayo suruh hormat
mencerminkan nilai-nilai karakter ?
bendera, kalau sering ndak pakai
sepatu, sepatunya sayo tangkap,
kalau mereka misalnya selesai
shalat harus pakai sepatu langsung,
sering ndak pakai sepatu sayo
tangkap sepatunyo sebelahnya,
biasanya sayo bawak balek.
“berarti ibuk dewek yang lakuin yo
? iya saya lakukan, itu sayo dewek
yang buat aturan itu, hormat
bendera misalnya, trus sayo bikin
bacaan disini yo (digantung leher)
saya berjanji „tidak akan terlambat
lagi‟ sambil masuk supaya anak tuh
jeralah. Setiap anak nampak sayo
anak tuh takut, kalau terlambat tuh
anak tuh tau langsung baris dewek
tuh. Iya kita sebagai guru tuh tadi
membentuk anak tuh lah. Yo itu
lah karakter itu. Jadi kan kalau
rambut panjang(cowok), pertama
sayo ingatkan, satu, dua, sampai
ketiga kali belum juga, sayo sendiri
yang mengunting nya . kalau
ceweknya, jilbab nya beda dengan
hari yang lain yang sudah
ditentukan
Apakah manfaat dari pembentukan yah itu tadi berubah mereka kan,
karakter anak?
mana yang sudah sering kenak
hukum kan, mereka Insyaallah
berubah, ado berubah lah, contoh
nya tadi nampak sayo langsung
takut, selain memberikan materi
kepada
anak,
guru
harus
memberikan contoh yang baik
untuk siswanya, karna guru
merupakan orang tua siswa di
sekolah, ketika belajar ada murid
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

menjawab pertanyaan dari guru
maka harus memberi apresiasi,
tetapi ada nilai murid yang masih
di bawah rata-rata harus di
apresiasikan juga, hal tersebut
menjadi salah satu cara yang dapat
dilakukan untuk menanamkan
pendidikan karakter di kelas.
Sebagai guru, kita harus menegur
siswa yang kurang sopan gunanya
untuk mengoreksi perilaku anak,
teguran bukan berarti di marahi,
melainkan cukup mengingatkan
siswa.
Apakah ada kegiatan kesiswaan atau Ada, yatu pramuka,kompangan,
eksrakurikuler yang menunjang tahhfidz setiap pagi hari nya.
pembentukan karakter siswa?
Apakah sarana prasarana sudah Sudah, prasarananya ada, atau alat
memadai atau mendukung dalam nya ada, pelatihnya juga ada,
pembentukan
karakter
kearifan semuanya lengkap budaya di sini.
budaya lokal?
Apa
saja
faktor
pendukung Sarana prasaranya, dari guru
penerapan implementasi pendidikan memberi semangat kepada siswa,
karakter melalui kearifan budaya supaya nampak dari kelebihan si
lokal di sekolah ini buk?
anak.
Apa
saja
faktor
penghambat Dari siswa nya, lingkngan sekolah,
penerapan implementasi pendidikan kalau kompangan berisik kan kuat
karakter melalui kearifan budaya bunyi nya itu, tuh lainnya tuh
lokal?
terganggu belajarnya.
Adakah solusi atau upaya yang telah Misalnya perlu suara, jadi kami
sekolah lakukan untuk mengatasi bedakan waktu nya.
kendala tersebut?
Apakah ibuk melakukan evaluasi Kalau melalui penilaian secara
terhadap
proses
pembentukan tertulisnya melalui matapelajaran,
karakter siswa?
yaitu aqidah-akhlak, ada gurunya.
Kalau penilaian lisan tadi itu lah
nampak dari tingkah laku si anak,
kita panggil, kalau karakternya
kurang kita atasi, kita beri sanksi
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TRANSKIP WAWANCARA
Wawancara III
Informan
Tanggal/hari
Jam wawancara
Tempat

: Iwan Aripin, S.Pd
:hari rabu, 7 April 2021
:09.45 WIB
: Ruang Kelas V

No.
Peneliti
Informan
1.
Assalamualaikum
wr.wb
pak. Iya, tanyak saja.
Perkenalkan nama saya Mutia, saya
dari UIN Jambi ingin mewawancarai
bapak?
2.
Di dalam kompangan ada tidak Karakter anak, ada yang cepat dapat,
terdapat karakter anak ?
mainnya itu dan ada yang semangat
anak, dan ada memang menjiwai
anak tuh, anak tuh kalau kita setiap
jam eskul tuh, anak-anak nanyak pak
latihan-latihan anaknya tuh langsung
ambil alatnya, beda-beda anak tuh,
ada yang memang di paksa kali,
ayok kita latihan, baru anak mau,
ada yang memang semangat,
memang menjiwai anak tuh, mana
yang semangat tuh itu lah yang nanti
mukul, masuk ke tingkat yang paling
sulit tuh,
3.
Sejak
kapan/terbentuknya
ada Sejak saya masukk 2016, itu sudah
kompangan di sekolah ini pak?
ada kompangan , tapi saya pertama
kali bawak kompangan, sebelum
saya ndak ada, 2016 saya masuk,
langsung pak kepala sekolah
mempercayai saya untuk ngasih
beban eskul , tolong ajarkan anakanak, kebetulan saya bisa dikit-dikit
kan.
4.
Apa tujuan mengadakan kegiatan kalau tujuan saya pertama untuk
kompangan ini pak?
mengangkat derajat MI ini, jadi
kalau dengan kompangan tuh orang
bisa mengenal MI Muhajirin, saya
pengen seperti itu tujuan saya.
Tujuan utama saya tuh pengen biar
dengan kompangan tuh MI ini bisa
terkenal. Contoh : kan main sampai
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5.

Apa saja kendala yang terjadi bagi
siswa saat melaksanakannya ?

6.

Apa saj faktor pendukung dan
penghambat
dalam
penerapan
eksrakurikuler kompangan ?

7.

Berapa orang mengikuti kegiatan
kompangan ini pak?

8.

Waktu kegiatannya dan tempatnya
dimana pak?

9.

Selama anak mengikuti kompangan
ada tidak lomba atau event,
lombanya sudah sampai mana
(tingkat kecamatan atau kota) ?
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kemana kami, daerah dekat sma 11,
kan jauh dari lingkungan kita ini
kan. Jadi orang dapat mengetahui oh
itu anak MI Muhajirin. Jadi MI
muhajirin dengan kompangan tuh
saya harap bisa naik nama nya dan
untuk mengembangkan bakat dan
minat siswa di sini.
Kalau kendala tuh Em....(memikir
sejenak) mungkin kalau dari anak
nya itu kali, ada yang semangat kali,
ada yang tidak, memang kalau yang
tidak tuh, iitulah kendala nya kita
tuh bagaimana cara biar mereka
asyik mainnya tuh kadang mainnya
sambil duduk dan berdiri. Lalu
kendalanya waktu juga.
Terutama semangat dari kepala
sekolah wali murid juga mendukung,
guru-guru di sini mendukung semua
kegiatan
eksrakurikuler,
bukan
hanya kompangan saja tetapi semua
eskul di dukung. Apalagi kalau ada
acara nampil-nampil tuh semangat
banget, kalau kepsek menyediakan
mobil, bawak lah mobil( katak
kepsek),
Kalau
faktor
penghambatnya waktu, waktu kita
kan Eskul cuman satu jam dalam
satu minggu
Kalau untuk mrngikuti yang inti,
saya tuh kan ada inti, trus ada yang
cadangan, kalau inti kali untuk
nampil-nampil ada 11 orang, turs
ada kompangan 1 untuk nampilnampil kalau kompangan 2 sebagai
penerus,jadi ada jugaa 11 orang,jadi
saya buat 2 kelompok.
Tempat nya di MI Muhajirin ini lah
atau di sekolah, waktunya sekali
seminggu/setiap hari senin dari jam
1 s/d jam 2
Ada
tingkat
kota,
namanya
AKSIOMA

10.

11.
12.

Apakah selama mengikuti kegiatan Anak tuh memang di tuntun disiplin
kompangan ini ada tidak perubahan kalau main kompangan tuh, kalau
karkater anak nya pak?
ndk disiplin abrul adul, kalau saya
masuk anak tuh masuk langsung
latihan, latihan siap nanti kalau mau
nampil misalnnya setengah jam
sebelum acaraatau satu jam sebelum
acara tuh aanak harus siap memang
disiplin itu harus wajib. Kalau kerja
keras dan anak tuh sedikit di paksa
dalam latihan, kan kadang anak tuh
sudah setengah jam tuh udah capek,
pukul tuh kan capek, jadi saya kasih
semangat lagi, kasih semangat lagi
atau saya selingin kan, kelompok 1
ini, kelompok 2, kelompok 1 nanti
istirahat, kelompok 2 lagi saya latih
itulah
biar
anak
tuh
semangat.mandirinya seperti apa ?
yah kalau anak sama anak, kalau
saya tinggal, misalkan anak latihan
pukulan palembang, jadi anak tuh
bisa di tinggal kalau anak sudah bisa
menguasai pukulannya maka tidak
apa-apa di tinggal, kadang ia
namanya juga anak-anak paling 2
kali main sudah tuh anak sudah
bubar latihan. Prestasi untuk
menghargai tuh paling berupa duit
lah itu ada dulu pas kami nampilkan,
kalau nampil di acara pernikahan tuh
kan di kasih orang duit, jadi duit nya
tuh saya sisihkan untuk anak-anak
tuh juga trus sayaa tabung juga
untuk beli baju kompangan. Ada
nilai tanggung jawab yah setiap anak
tuh saya kasih tanggung jawab, satu
anak wajib menjaga alat kompangan
satu, jadi setelah anak selesai tuh
langsung dikembalikan di gudang
kan, kalau ndak di bawak tuh sayo
tegur lah anak tuh
Lagu yang sering di bawak atau Lagu shalawatan, lagu yah habibal
sering di mainkan apa pak ?
qalbi
Apa perbedaan kegiatan ini dengan Ya kalau perbedaan yang jelas karna
eksrakurikuler lainnya dan mengapa ini pukul jadi ada suara, enak di
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banyak diminati anak?

dengar telinga itu yang membuat
anak menjadi semangat kalau rebana
kan belum nampil jarang. Kalau
kompangan tuh kan sering, sering
keluar, kadang selama setahun
sampai satu atau tiga kali kita keluar,
di cater orang dalam pernikahan tuh
trus sampai juara 1, juara 3, juara
harapan, itu anak jadi semangat
untuk latihan kompangan nya, tetapi
ada juga anak yang mengikut
kegiatan lainnnya.
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TRANSKIP WAWANCARA
Wawancara IV
Informan
Tanggal/hari
Jam wawancara
Tempat

: syifarima Irthiyah
:hari kamis, 15 April 2021
:09.15 WIB
: di dalam kelas

No.
Peneliti
1.
Assalamualaikum
wr.wb
dek.
Perkenalkan nama saya mutia, saya
dari UIN Jambi ingin mewanwacarai
adek?
2.
Siapa nama adik?
3.
Eksrakurikuler apa saja yang kamu
ikuti di sekolah?
4.
Siapa yang mengajari semua nya
itu?
5.
Sejak
kapan
mengikuti
eksrakurikuler ?
6.
Pernah tampil dimana sajakah kamu
saat mengikuti kegiatan ini ?
7.
Mengapa kamu mengikuti nya di
suruh orang tua atau kemauan diri
sendiri?
8.
Kamu pernah kabur tidak kalau di
suruh solat?
9.
Pernah tidak terlambat ke sekolah?
Kalau iya di beri hukuman apa?
10. Apa yang biasa di lakukan
bapak/ibuk guru sebelum pelajaran
di mulai pada saat jam pertama?
11. Terima kasih iya dek atas waktunya.

82

Informan
Waalaikumsalam kak, okay kak
boleh kak.

syifarima Irthiyah,kak
Pramuka, rebana, tari, tilawah.
Bapak Iwan Aripin, ibuk Siti Hajir
dan Ibuk Rahma
Sejak kelas 4, kak
Kalau tari pernah di al-azhar kak,
yang lainnya gk pernah ikut tampil
Diri sendiri kak.

Pernah, kalau telat di suruh baca
surat pendek
Tidak pernah kak.
Berdoa, baca suear pendek.

Iya sama-sama kak.

TRANSKIP WAWANCARA
Wawancara V
Informan
Tanggal/hari
Jam wawancara
Tempat

: Jihan Maulidyani
: hari kamis, 15 April 2021
: 09.30 WIB
: di dalam kelas

No.
Peneliti
1.
Assalamualaikum wr.wb dek.
Perkenalkan nama saya mutia,
saya dari UIN Jambi ingin
mewanwacarai adek?
2.
Siapa nama adik?
3.
Eksrakurikuler apa saja yang
kamu ikuti di sekolah ?
4.
Siapa yang mengajari semua itu
?
5.
Sejak kapan mengikuti kegiatan
itu?
6.
Pernah tampil dimana sajakah
kamu saat mengikuti kegiatan
ini?
7.
Mengapa kamu mengikutinya di
suruh orang tua atau kemauan
diri sendiri?
8.
Kamu pernah kabur tidak kalau
di suruh solat?
9.
Pernah tidak terlambat ke
sekolah, kalau iya di beri
hukuman apa?
10. Terima kasih iya dek atas
waktunya.

Informan
Waalaikumsalam kak, okay kak boleh
kak.

Jihan Maulidyani, kak
Pramuka, rebana,tari,
Bapak Iwan Aripin, ibuk Siti Hajir dan
Ibuk Rahma
Sejak kelas 3 ,kak
Pramuka pernah di citra city ,kalau tari
ada tapi kami ndak ikut
Kemauan diri sendiri

Tidak pernah
Pernah, kalau terlambat hari jumat tuh
baca yasin sedangkan kalau hari biasanya
surat pendek.
Iya, sama-sama kak
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TRANSKIP WAWANCARA
Wawancara V
Informan
Tanggal/hari
Jam wawancara
Tempat
No.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

: Wafa Nadhira
: hari kamis, 15 April 2021
: 10.15 WIB
: di dalam kelas

Peneliti
Assalamualaikum wr.wb dek.
Perkenalkan nama saya mutia,
saya dari UIN Jambi ingin
mewanwacarai adek?
Siapa nama adik ?
Eksrakurikuler apa saja yang
kamu ikuti di sekolah?
Siapa yang mengajarinnya?
Sejak
kapan
mengikuti
eksrakurikuler ini?
Kamu pernah kabur tidak kalau
di suruh solat?
Kalau ketemu guru atau lebih
tua salaman tidak?
Pernah tidak terlambat ke
sekolah? Kalau iya di beri
hukuman apa?
Apa yang biasa di lakukan
bapak/ibuk
guru
sebelum
pelajaran di mulai pada jam
pertama?
Terima kasih iya dek atas
waktunya.

Informan
Iya, boleh kak

Wafa Nadhira
Pramuka,rebana
Pak iwan dan buk rahma
Kelas 4, kak
Pernah, kak
Salaman kak
Pernah kak, di suruh berdiri di lapangan
dan hormat bendera
Berdoa, mengucapkan
membaca surat pendek.

Iya, sama-sama kak
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salam

dan

TRANSKIP WAWANCARA
Wawancara VI
Informan
Tanggal/hari
Jam wawancara
Tempat

: Rahmat Rian Saputra
: hari jumat, 16 April 2021
: 09.20 WIB
: di dalam kelas

No. Peneliti
1. Assalamualaikum wr.wb dek.
Perkenalkan nama saya mutia,
saya dari UIN Jambi ingin
mewanwacarai adek?
2. Siapa nama adik?
3. Eksrakurikuler apa saja yang
kamu ikuti di sekolah?
4. Sejak kapan mengikuti
eksrakurikuler kompangan?
5. Apakah dalam eksrakurikuler
kompangan di ajarkan alat-alat
nya? Dan alat apa yang kamu
pengang?
6. Apakah dalam kompangan di
ajarkan berbagai macam lagu?
7. Pernah tidak terlambat ke
sekolah? Kalau iya di beri hukum
apa?
8. Apa yang biasa di lakukan
bapak/ibuk guru sebelum
pelajaran di mulai pada jam
pertama?
9. Terima kasih iya dek atas
waktunya.

Informan
Iya, boleh kak

Rahmat Rian Saputra, kak
Tilawah, pramuka, dan kompangan
Kelas 3
Iya kak di ajarkan pukulannya, dan
alatnya sama semua

Iya kak,lagu shalawat ,
Pernah kak, d suruh nyuci wc kak

Mengucapkan salam,berdoa, dan
mebaca surat pendek

Iiya kak,sama-sama
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TRANSKIP WAWANCARA
Wawancara VII
Informan
Tanggal/hari
Jam wawancara
Tempat

: Andre
: hari kamis, 16 April 2021
: 09.45 WIB
: di dalam kelas

No.
Peneliti
1. Assalamualaikum wr.wb dek.
Perkenalkan nama saya mutia,
saya dari UIN Jambi ingin
mewanwacarai adek?
2. Siapa nama adik?
3. Eksrakurikuler apa saja yang
kamu ikuti di sekolah?
4. Sejak
kapan
mengikuti
eksrakurikuler kompangan?
5. Siapa
yang
mengajarkan
eksrakurikuler kompangan?
6. Apakah dalam kompangan di
ajarkan berbagai macam lagu?
7. Pernah tidak terlambat ke
sekolah? Kalau iya di beri hukum
apa?
8. Apa yang biasa di lakukan
bapak/ibuk
guru
sebelum
pelajaran di mulai pada jam
pertama?
9. Terima kasih iya dek atas
waktunya.
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Informan
Iya, boleh kak

Andre, kak
Tilawah, dan kompangan
Kelas 4
Bapak Iwan, kak
Iya kak,lagu shalawat ,Lagu islamislam kak
Tidak pernah kak

berdoa, dan mebaca surat pendek

Iiya kak,sama-sama

TRANSKIP WAWANCARA
Wawancara VIII
Informan
Tanggal/hari
Jam wawancara
Tempat

: Rio Andrian
: hari jumat, 16 April 2021
: 10.25 WIB
: di dalam kelas

No. Peneliti
1. Assalamualaikum wr.wb dek.
Perkenalkan nama saya mutia,
saya dari UIN Jambi ingin
mewanwacarai adek?
2. Siapa nama adik?
3. Eksrakurikuler apa saja yang
kamu ikuti di sekolah?
4. Sejak
kapan
mengikuti
eksrakurikuler kompangan?
5. Apakah dalam kompangan di
ajarkan berbagai macam lagu?
6. Pernah tidak terlambat ke
sekolah? Kalau iya di beri hukum
apa?
7. Apa yang biasa di lakukan
bapak/ibuk
guru
sebelum
pelajaran di mulai pada jam
pertama?
8. Terima kasih iya dek atas
waktunya.
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Informan
Iya, boleh kak

Rio Andrian,kak
pramuka, dan kompangan
Kelas 4
Iya kak,lagu shalawat ,
Pernah kak, d suru berdiri di lapangan

berdoa, dan mebaca surat pendek

Iiya kak,sama-sama

LAMPIRAN 4 : DOKUMENTASI

Lokasi Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Kota Jambi

Wawancara bersama bapak Supriadi, S.Ag selaku Kepala Madrasah
Ibtidaiyah Muhajirin Kota Jambi
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Wawancara bersama Ibu Siti Hajir, S.Pd.I selaku guru wali kelas VI

Wawancara bersama bapak Iwan Aripin, S.Pd.I selaku Guru Kompangan
Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin
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Foto bersama beberapa siswa kelas VI

Gambar-gambar

slogan

atau

poster
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yang

ada

di

MI

Muhajirin

Gambar-gambar pembentukan karakter anak dan kearifan lokal di
Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin
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Gambar piala-piala anak selama di MI Muhajirin Kota Jambi
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Lampiran 5 Kartu Bimbingan
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Lampiran 6
SK Plagiasi
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