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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Paparan Data 

Paparan data ini disajikan untuk mengetahui karakteristik dan pokok 

yang berkaitan dengan fokus penelitian yang dilakukan. Bagian ini akan 

memeparkan data hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh 

peneliti. Data ini diperoleh dari SDI Al-Ikhlas Kecamatan Karangrejo 

Kabupaten Tulungagung yang dikumpulkan secara langsung dan terbuka 

dengan subjek penelitian. Kemudian dalam penelitian ini, untuk menjawab 

fokus masalah yang telah dirumuskan, peneliti mengumpulkan data 

dengan teknik pengambilan data berupa wawancara, observasi, serta 

dengan teknik dokumentasi. Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan, 

dapat dipaparkan dengan hasil penelitian sebagai berikut: 

1.  Strategi yang Diterapkan Guru dalam Pembentukan Karakter di SDI 

Al-Ikhlas Karangrejo Tulungagung. 

Pembentukan karakter pada pribadi seseorang ialah salah satu 

tugas yang diemban oleh guru di lingkungan sekolah, terutama 

sekolah dasar. Karena pada usia tersebut merupakan masa 

perkembangan manusia yang sangat pesat dan penting. Di usia 

Sekolah dasarlah dasar-dasar kepribadian atau karakter harus 

ditanamkan. Sebagimana kata pepatah,”belajar di waktu kecil bagai 

mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas 
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air”. Dari syair pepatah tersebut dapt diambil makna betapa 

pentingnya masa usia anak-anak. 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembentuk karakter 

peserta didik, guru membutuhkan suatu strategi yang tepat. 

Penggunaan strategi tersebut bertujuan untuk memaksimalkan hasil 

dari pembentukan karakter pada peserta didik. Di sebuah sekolah 

terdapat beberapa guru dengan karakteristik dan kepribadian yang 

berbeda, termasuk di SDI Al-Ikhlas Karangrejo ini. Oleh sebab itu, 

strategi yang diterapkan juga bervariasi macamnya. 

Pembentukan suatu  karakter pada seseorang bukanlah hal yang 

bisa dilakukan dalam waktu singkat. Pembentukan karakter pada 

peserta didik di sekolah dasar juga membutuhkan seorang sosok yang 

dapat menjadi panutan atau idola yang dapat diteladani oleh peserta 

didik. Sebagaimana ungkapan Ibu Asdita Ro’iyatul Hasanah, beliau 

menuturkan bahwa: 

“Karakter tertanam dalam diri siswa melalui suatu proses dan tidak 

seketika. Sebelum kita menanamkan karakter, sebagai guru, kita harus 

bisa memberi contoh dan panutan siswa. Jangan sampai kita 

menanamkan karakter, namun kita hanya memberi perintah dan tidak 

melaksanakan karakter tersebut. Seperti dalam hal berangkat pagi, di 

SDI ini siswa diberi jadwal piket agar semua bisa berangkat pagi dan 

terdapat guru yang menyalami ketika mereka datang.”
1
 

 

Ungkapan tersebut juga diperkuat oleh hasil hasil observasi 

peneliti yang melihat secara langsung bahwa ketika peserta didik 

                                                           
1
 Wawancara dengan Ibu Asdita Ro’iyatul Hasanah selaku wali kelas II B pada tanggal 02 

Juni 2018 pukul 09.24 WIB di Ruang kelas II B 
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datang terdapat guru yang telah tiba terlebih dahulu dam menyalami 

mereka.ungkapan tersebut juga didukung oleh wawancara dengan Ibu 

Lilik Indarwati, beliau menuturkan bahwa: 

“Untuk kelas saya, yaitu kelas I A. Saya lebih cenderung memberikan 

contoh disertai pendampingan. Sebab bila siswa hanya diberi perintah, 

itu tidak cukup.”
2
 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Wiji Wulandari, Beliau 

menuturkan bahhwa: 

“Saya juga berusaha sebaik mungkin menjadi contoh berperilaku bagi 

siswa. Sebab bila kita memberi suatu karakter dan kita tidak memberi 

figur yang dapat dicontoh siswa, maka mereka malah membalikkan 

nasehat kita, misal dengan berkata,”Ibu sendiri kok berkata kasar dan 

tidak lemah lembut” dan sebagainya.”
3
 

  

Berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh beberapa Wali 

kelas di SDI Al-Ikhlas di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa 

kehadiran sosok tauladan sangatlah diperlukan dalam proses 

pembentukan karakter pada diri peserta didik. Untuk menjadi sosok 

yang diteladani siswa tidaklah mudah. Agar usaha guru dalam menjadi 

sosok tauladan bagi peserta didik, hendaknya guru juga bisa menarik 

perhatian mereka. Sehingga peserta didik merasa senang dan nyaman 

belajar bersama sang guru. Sebagaimana diutarakan oleh Ibu Melisa 

Wahyu, beliau menuturkan bahwa: 

“Hal pertama yang harus kami lakukan dalam suatu pembelajaran, 

kami harus mendapatkan hati siswa terlebih dahulu sebelum 

                                                           
2
 Wawancara dengan Ibu Lilik Indarwati selaku wali kelas I A pada tanggal 02 Juni 2018 

pukul 11.50 WIB di ruang kelas I A 
3
 Wawancara dengan Ibu Wiji wulandari selaku wali kelas I B pada tanggal 02 Juni 2018 

pukul 11 
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memberikan materi atau menanamkan karakter pada mereka. Kami 

harus membuat siswa merasa nyaman dengan kami, agar segala 

karakter dan ilmu yang kami berikan mudah diterima oleh anak.”
4
 

 

Adanya ketertarikan/ perhatian peserta didik tersebut dapat 

dilihat dari kepatuhan dan keakraban antara peserta didik dan guru 

tersebut. Berdasarkan observasi peneliti, peneliti melihat bahwa 

hubungan antara peserta didik dan guru di SDI Al-Ikhlas sangat baik. 

Hal tersebut terbukti ketika peserta didik diperintah oleh guru menurut 

dan dengan suka rela membantu ketika mengoreksi hasil ujian 

kenaikan kelas. 

Strategi yang dapat guru lakukan selanjutnya ialah membuat 

siswa merasa senang belajar. Sebisa mungkin sebaiknya guru menbuat 

peserta didik merasa senang dan tidak bosan terhadap proses 

pembelajaran. Dalam menciptakan rasa senang belajar peserta didik, 

guru dapat melakukan beberapa hal. Seperti mengiringi suatu materi 

dengan lagu/nyanyian dan kegiatan yang menghilangkan 

kepenatan/lelah belajar. Sebagaimana dituturkan oleh Ibu Lilik 

Indarwati bahwa: 

“Yang terpenting untuk kelas I (satu) ialah membuat mereka senang 

untuk belajar, sehingga siswa tetap dapat belajar dengan nyaman 

bahkan kadang tanpa mereka sadari. Waktu memberikan penjelasan 

kita harus serius dan diiringi dengan nyanyian atau kegiatan sejenis 

yang membuat mereka tidak tertekan dengan pembelajaran.”
5
 

 

                                                           
4
 Wawanncara dengan Ibu Melisa Wahyu selaku Wali Kelas III B pada tanggal 31 Mei 

2018 pukul 10.01 WIB di Serambi kelas III B 
5
 Wawancara dengan Ibu Lilik Indarwati selaku wali kelas I A pada tanggal 02 Juni 2018 

pukul 11.50 WIB di ruang kelas I A 
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Penjelasan Ibu Lilik tersebut didukung oleh wawancara dengan 

Ibu Asdita Ro’iyatul Hasanah, beliau menuturkan bahwa: 

“Kita bisa memberikan ice breaking untuk menghilangkan rasa bosan 

siswa meski hanya sesekali. Selanjutnya melakukan pembelajaran di 

luar kelas untuk menghindari kejenuhan berada di dalam kelas.”
6
 

 

Lagu atau nyanyian merupakan salah satu jenis dari kegiatan ice 

breaking. kegiatan ini bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan 

siswa belajar di kelas. Pada penjelasan dari Ibu Asdita di atas juga 

ditambahkan kegiatan belajar di luar kelas, yang juga memiliki peran 

sama dengan ice breaking.Selain sebagai kegiatan untuk 

menghilangkan kejenuhan, belajar di luar kelas juga dapat difungsikan 

untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang 

disampaikan. Karena siswa secara sadar maupun tidak sadar dituntut 

mengamati suatu fenomena  secara langsung. 

Kegiatan lain yang dapat digunakan untuk menghindari 

kejenuhan belajar pada diri pesrta didik ialah dengan membuat 

variasai model pembelajaran dan melakukan model pembelajaran 

yang berubah-ubah/tidak monoton. Hal ini diungkapkan oleh Ibu 

Riska Wahyu Nurfitasari,beliau menuturkan bahwa: 

“Kemudian kita memilih metode apa yang sesuai dengan materi yang 

akan kita ajarkan. Metode yang saya terapkan juga saya buat 

bervariasi atau berubah setiap harinya. Terkadang dengan 

berkelompok, tugas individu, terkadang juga praktik di luar kelas.”
7
 

 

                                                           
6
 Wawancara dengan Ibu Asdita Ro’iyatul Hasanah selaku wali kelas II B pada tanggal 02 

Juni 2018 pukul 09.24 WIB di Ruang kelas II B 
7
Wawancara dengan Ibu  Riska Wahyu Nurfitasari selaku wali kelas II C pada tanggal 02 

Juni 2018 pukul 12.07 WIB di ruang guru 
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Dalam penentuan model dan metode pembelajaran seorang guru 

sebaiknya mempertimbangkan karakteristik dan cara belajar masing-

masing peserta didik. Hal ini bertujuan untuk mencegah 

ketertinggalan salah satu peserta didik. Sebagaimana penuturan oleh 

Ibu Uswatun Hasanah bahwa: 

“Karena setiap anak pasti berbeda, maka diperlukan pendekatan 

khusus untuk mengetahui karakter dan cara belajar anak. Pada tahun 

ajaran baru terdapat registrasi yang di dalamnya terdapat keterangan 

hobi siswa, sebagai salah satu sarana mengetahui karakter siswa. 

Selanjutnya kita mendistribusikannya dalam 4 gaya belajar yaitu 

audio, visual, audio-visual dan kinestetik. Setelah itu baru kita 

membuat rancangan pembelajaran yang mampu mencakup seluruh 

cara belajar siswa.”
8
 

 

Pengkategorian cara belajar yang dimaksudkan di atas bertujuan 

untuk merancang suatu model pembelajaran yang terbaik dan mampu 

mencakup semua gaya belajar peserta didik. Dapat pula digunakan 

untuk pembagian peserta didik dalam beberapa kelompok. Melalui 

pembentukan kelompok, maka siswa dapat lebih fokus dan saling 

terjalin hubungan baik antarpeserta didik. Berkaitan dengan 

pengelompokan tersebut sebaiknya  kelompok yang dibuat tidaklah 

stagnan/tetap untuk menghindari kecemburuan dan kesenjangan antar 

pesertadidik. Sebagaimana penuturan dari Ibu Lina Kurniawati  

bahwa: 

“Untuk kelas enam ini saya lebih sering membagi siswa ke 

dalam beberapa kelompok yang berisi siswa dengan kemampuan yang 

heterogen. Hal ini untuk mempermudah pengondisian kelas dan 

                                                           
8
 Wawancara dengan Ibu Uswatun Khasanah selaku wali kelas V A pada tanggal 31 Mei 

2018 pukul 10.52 WIB di ruang guru 
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mencegah kesenjangan antarsiswa. Setiap hari sabtu, saya merubah 

anggota masing-masing kelompok. Selain tugas kelompok juga 

terdapat tugas yang bersifat individu dan pekerjaan rumah.”
9
 

 

Dari uraian beliau dapat dipetik keterangan bahwa suatu 

kelompok yang dibuat dalam suatu kelas sebaiknya tidaklah monoton. 

Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi interaksi yang baik 

seluruh peserta didik dalam kelas tersebut. Kelompok yang terbentuk 

hendaknya berisi peserta didik dengan kemampuan yang heterogen. 

Dilain sisi, pembentukan kelompok ini juga untuk mempermudah 

menondisikan dan mengawasi peserta didik. 

Selain menggunakan metode pengelompokan, guru juga bisa 

menggunakan metode Penugasan. Metode ini seringkali digunakan 

untuk melatih sikap atau karakter disiplin,tanggung jawab dan jujur. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Eka Yulian, beliau menuturkan 

bahwa: 

“Pada kelas V ada tiga karakter utama yang harus dimiliki oleh siswa 

yaitu disiplin, tanggung jawab dan jujur. Saya menanamkan ketiga 

karakter tersebut melalui tugas. Jadi, saya memberikan tugas setiap 

ada kesempatan walaupun hanya 2 atau 3 soal. Hal ini untuk 

memupuk ketiga karakter tadi. Untuk memberikan evaluasi mengenai 

karakter tadi juga bisa dilakukan pada saat ulangan.”
10

 

 

Yang dimaksudkan dengan evaluasi karakter pada waktu 

ulangan ialah dengan melihat cara atau proses peserta didik dalam 

mengarjakan ulangan, baik dalam ulangan harian maupun ulangan 

                                                           
9
 Wawancara dengan Ibu Lina Kurniawati selaku wali kelas VI pada tanggal 04 Juni 2018 

pukul 09.43 WIB di ruang kelas II A 
10

 Wawancara dengan Bapak Eka Yulian selaku wali kelas V B pada tanggal 31 Mei 2018 

pukul 10.37 WIB di ruang guru 
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semester. Dengan acuan karakter yaitu disiplin, tanggung jawab dan 

jujur, sebagaimana penuturan bapak Eka Yulian di atas tadi. Metode 

penugasan tadi juga diterapkan oleh Ibu Sri Utami, sebagaimana 

penuturan beliau bahwa: 

“Saya menanamkan karakter, khususnya disiplin dan tanggung jawab 

melalui penugasan. Kapankah anak mengumpulkan?, Bagaimana 

mereka mengerjakan tugas?, dan apakah mereka mengerjakan tugas 

yang kami berikan?. Hal tersebut menjadi acuan dalam mengukur 

keberhasilan penanaman karakter yang kami harap dapat dimiliki 

siswa.”
11

 

 

 

Selain melalui penugasan, karakter juga dapat dibentuk pada diri 

peserta didik melalui metode bercerita kepada peserta didik. Metode 

ini mayoritas digunakan pada peserta didik kelas bawah. Namun, 

metode cerita ini juga dapat digunakan untuk kelas atas. Cerita yang 

disampaikan ialah cerita yang mengandung pesan moral dan contoh 

perilaku beserta dampaknya. Dari penyampaian cerita tersebut 

diharapkan siswa mampu mebedakan mana perilaku yang baik untuk 

dilakukan dan mana perilaku buruk yang hendaknya dihindari. 

Sebagaimana ungkapan ibu Wiji Wulandari, beliau menuturkan 

bahwa: 

“Strategi yang saya terapkan ialah banyak memberikan cerita yang 

mengandung nasehat berkaitan karakter. Misalnya cerita tentang Nabi. 

Karena anak-anak sangat tertarik ketika kita memberi cerita.”
12

 

 

                                                           
11

 Wawancara dengan Ibu Sri Utami selaku wali kelas IV A pada tanggal 04 Juni 2018 

pukul 09.55 WIB di ruang kelas IV A 
12

 Wawancara dengan Ibu Wiji wulandari selaku wali kelas I B pada tanggal 02 Juni 2018 

pukul 11. 
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Penggunaan strategi bercerita ini untuk kelas bawah hendaknya 

juga disertai ekstra kasih sayang dan disertai pendampingan. Hal ini 

sesuai dengan ungkapan Bapak Muhammad Zia Nurcahya, beliau 

menuturkan bahwa: 

“Untuk kelas dua, bisa dibilang siswanya masih anak kecil. Sehingga 

perlu adanya ekstra kasih sayang. Selanjutnya, kita dekati mereka dan 

kita jelaskan mana hal baik yang boleh dilakukan dan hal buruk yang 

dilarang untuk dilakukan.”
13

 

 

Berdasarkan penuturan Bapak Muhammad Zia Nurcahya di atas 

dapat diketahui bahwa kasih sayang yang diberikan kepada seluruh 

peserta didik juga dapat digunakan untuk menanamkan karakter. 

Di SDI Al-Ikhlas Karangrejo juga terdapat kegiatan-kegiatan 

keagamaan yang rutin dilaksanakan. Kegiatan ini ada dua jenis yaitu 

pertama, kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam. Kegiatan 

ini selalu dimeriahkan dengan penampilan dari para peserta didik dan  

terkadang juga disertai pengajian, serta didukung oleh penampilan 

ekstra shalawat. Peringatan tersebut diadakan dengan tujuan agar 

peserta didik dapat mengenang peristiwa-peristiwa zaman Nabi dan 

mampu memahami hikmahnya, serta mampu menerapkan kepribadian 

baik yang dicontohkan oleh Nabi dalam kehidupan sehari-hari 

sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Ali Masrofi, beliau menuturkan 

bahwa: 

“Strategi yang saya jalankan ialah mengadakan kegiatan-kegiatan 

yang bersifat keagamaan, seperti peringatan hari besar Islam dan 

                                                           
13

 Wawancara dengan Bapak Muhammad Zia Nurcahya selaku wali kelas II A pada tanggal 

02 Juni 2018 pukul 10.27 WIB di ruang kelas II A 
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membimbing kegiatan ekstra Shalawat. Melalui kegiatan tersebut saya 

harapkan siswa dapat meneladani sifat Nabi dan para shahabatnya. 

Melalui ekstra Shalawat kami melatih siswa untuk saling menghargai, 

kerjasama atau rukun, disiplin, dan percaya diri.”
14

 

 

Jenis kegiatan rutin yang tersedia ialah pembiasaan yang telah 

diatur oleh sekolahan. Kegiatan pembiasaan tersebut merupakan 

keunggulan dan ciri khas dari SDI Al-Ikhlas Karangrejo. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Bapak Aruf Furizal, beliau menuturkan bahwa: 

“Di SDI ini, kami menerapkan beberapa strategi dalam menanamkan 

karakter. Strategi yang kami unggulkan dan menjadi ciri khas SDI 

kami ialah adanya pembiasaan diri siswa terutama di pagi hari. 

Dimulai dengan shalat Dhuha berjamaah, membaca jus’amma (surat-

surat pendek), dan pertalian. Dalam pembiasaan ini terdapat dasar dari 

pendidikan, termasuk adab, akhlak, hormat kepada guru dan 

menyayangi sesama teman. Pembiasaan ini merupakan dasar yang 

melandasi dan mempermudah pelaksanaan strategi penanaman 

karakter dari masing-masing guru.”
15

 

 

Berdasarkan uraian dari beliau terdapat beberapa kegiatan ter 

tertu yang disusun oleh sekolah dalam rangka membentuk karakter 

keagamaan pada diri seluruh peserta didik. Selain pembiasaan yang 

diatur oleh sekolah, juga terdapat pembiasaan perilaku sederhana yang 

diterapkan oleh beberapa guru tertentu di kelas yang beliau ampu. 

Misalnya dalam bentuk aturan sederhana yang disepakati bersama 

siswa. Strategi ini telah diterapkan oleh Ibu Riska Wahyu Nurfitasari, 

sebagaimana penuturan beliau bahwa: 

                                                           
14

 Wawancara dengan Bapak Ali Masrofi selaku guru agama pada tanggal 04 Juni 2018  

pukul 10.20 WIB di ruang Guru 
15

 Wawncara dengan Bapak Arif Furizal selaku guru agama pada tanggal 04 Juni 2018  

pukul 10.06 WIB di ruang Guru 
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“Saya juga membuat aturan tertentu yang disepakati bersama khusus 

untuk siswa di kelas saya. Hal tersebut sebagai sarana mengondisikan 

siswa di kelas dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik”
16

 

   

Berdasarkan sekian hasil wawancaara diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa dalam proses penanaman karakter oleh setiap guru 

tidaklah sama dengan guru yang lain. Strategi yang digunakan 

disesuaikan dengan kondisi dari guru sendiri, peserta didik dan 

sekolah tempat kegiatan belajar mengajar. 

. 

2. Faktor Pendukung yang Dihadapi Guru dalam Pembentukan Karakter 

di SDI Al-Ikhlas Karangrejo Tulungagung. 

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan  termasuk penerapan suatu 

strategi, tentunya tidak terlepas dari hal yang dapat memengaruhi. 

Pengaruh yang timbul berasal dari sumber pengaruh yang bida disebut 

dengan faktor. Pada subbab ini akan membahas faktor yang 

mendukung terlaksananya strategi pembentukan karakter di SDI Al-

Ikhlas Karang rejo. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terdapat beberapa faktor 

yang dapat mendukung suatu strategi guru dalam pembentukan 

karakter pada diri peserta didik. Pertama menurut Bapak Eka Yulian, 

beliau menuturkan bahwa: 

                                                           
16

 Wawancara dengan Ibu  Riska Wahyu Nurfitasari selaku wali kelas II C pada tanggal 02 

Juni 2018 pukul 12.07 WIB di ruang guru 
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“Ada banyak faktor yang  bisa mendukung. Pertama, dari siswanya 

sendiri, bagaimana semangat mereka. Kedua, orang tua wali, 

meskipun pada waktu pembelajaran mereka tidak ikut serta. Orang 

tua/ wali siswa berperan sebagai motivasi siswa utuk semangat datang 

ke sekolah. Faktor selanjutnya ialah guru dan fasilitas belajar 

mengajar. Itu yang menurut saya paling memberikan pengaruh.”
17

 

Kedua, menurut Ibu Uswatun Hasanah, beliau menuturkan 

bahwa: 

“Ada banyak faktor yang dapat mendukung. Yang pertama yaitu 

lingkungan atau situasi kelas, di mana kita juga dapat menggunakan 

halaman sebagai kelas untuk membuat anak merasa benar-benar 

dalam kondisi dalam materi yang diajarkan. Yang kedua ialah 

kesiapan belajar siswa yang baik. Yang ketiga, alat pembelajaran/ 

media harus siap.”
18

 

 

Ketiga, menurut Ibu Riska Wahyu Nurfitasari, meliau 

menuturkan bahwa: 

“Menurut saya, faktor yang mendukung ialah adanya aturan dari pihak 

sekolah. Misal pembiasaan shalat dhuha, ashmaul husna dan ikrar 

siswa. Aturan tersebut tentunya dapat mengikat siswa agar tetap 

bersikap baik.”
19

 

Keempat, menurut Ibu Sri Utami, beliau mennuturkan bahwa: 

“Ada tiga faktor utama yang memengaruhi keberhasilan strategi Guru, 

yaitu semangat siswa, pendampingan orang tua dan strategi guru. Di 

kelas saya, siswa Alhamdulillah sangat aktif semangat ketika saya 

memberikan suatu tugas.”
20

 

Kelima, menurut Bapak Arif Furizal, beliau menuturkan bahwa: 
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 Wawancara dengan Bapak Eka Yulian selaku wali kelas V B pada tanggal 31 Mei 2018 

pukul 10.37 WIB di ruang guru 
18

 Wawancara dengan Ibu Uswatun Khasanah selaku wali kelas V A pada tanggal 31 Mei 

2018 pukul 10.52 WIB di ruang guru 
19

 Wawancara dengan Ibu  Riska Wahyu Nurfitasari selaku wali kelas II C pada tanggal 02 

Juni 2018 pukul 12.07 WIB di ruang guru 
20

 Wawancara dengan Ibu Sri Utami selaku wali kelas IV A pada tanggal 04 Juni 2018 

pukul 09.55 WIB di ruang kelas IV A 
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“Faktor yang mendukung ialah adanya kepedulian masyarakat dan 

orang tua siswa. Sekolah kami siap menampung kritik dan saran yang 

membangun kemajuan prestasi sekolah dan siswa.”
21

 

Dari kelima penjelasan guru di SDI Al-Ikhlas Karangrejo di atas 

dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendukung strategi guru dalam 

proses pembentukan karakter pada peserta didik antara lain, sebagai 

berikut: 

a. Kesiapan mental dan semangat siswa. 

b. Adanya interaksi antara pihak sekolah dan wali siswa. 

c. Pendampingan orang tua di rumah. 

d. Kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran.   

e. Fasilitas dan aturan sekolah. 

f. Kepedulian masyarakat dan orang tua siswa dalam memberi 

saran dan kritik yang membangun. 

 

3. Hambatan yang Dihadapi Guru dalam Pembentukan Karakter di SDI 

Al-Ikhlas Karangrejo Tulungagung. 

Dalam pelaksanaan suatu strategi selain mendapat pengaruh 

positif dari faktor pendukung, tentunya juga dipengaruhi oleh faktor 

yang dapat menghambat keberhasillan strategi yang diterapkan.dalam 

prakteknya, hambatan yang ditemui setiap guru juga berbeda. Berikut 

ini beberapa ungkapan dari guru berkaitan dengan hambatan yang 
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beliau hadapi dalam pelaksanaan strategi pembentukan karakter pada 

diri peserta didik. 

 Pertama, adanya kepribadian siswa yang berbeda-beda. 

Perbedaan tersebut memerlukan penanganan tertentu sehingga 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengondisikan peserta 

didik. Seperti diungkapkan oleh Ibu Melisa Wahyu, beliau 

menuturkan bahwa: 

“Hal yang agak menghambat bagi saya ialah adanya perbedaan 

kepribadian siswa sehingga membutuhkan suatu tindakan tertentu. 

Dengan harapan mereka tetap bisa belajar dengan baik dan maksimal 

meskipun dengan cara yang berbeda-beda.”
22

 

 

Penjelasan dari Ibu Melisa didukung oleh wawancara dengan 

Ibu Putri Nurhidayah, beliau menuturkan bahwa: 

“Kalau yang menghambat, terkadang ada siswa yang 

dibilangin(dinasehati) susah. Sehingga kita perlu melakukan 

pendekatan atau pendalaman tertentu. Karena setiap siswa memiliki 

kepribadian dan karakter yang berbeda. Sebagai guru kita harus bisa 

mengerti keadaan siswa yang heterogen tersebut.”
23

 

 

Kedua, kesiapan mental peserta didik untuk belajar yang kurang. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Uswatun Khasanah, beliau 

menuturkan bahwa: 

“Faktor yang dapat menghambat diantaranya, yaitu kesiapan mental 

anak yang buruk. Bila sejak di rumah sang anak sudah tidak 
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bersemangat, tentunya hal tersebut akan menberikan dampak pada 

saat proses pembelajaran”
24

 

 

Hal ini senada dengan ungkapan dari Bapak Eka Yulian, beliau 

menuturkan bahwa: 

“Menurut saya, yang terkadang menghambat strategi saya ialah 

semangat siswa yang turun. Akan tetapi, hal tersebut dapat diatasi 

dengan memberikan motivasi-motivasi yang mampu membangunkan 

semangat mereka.”
25

 

 

Ketiga,  kurangnya pendampingan, dukungan dan kepedulian 

orang tua kepada guru dan peserta didik. Seorang peserta didik yang 

di rumah sering didampingi orang tuanya dalam beraktivitas(misal 

mengerjakan PR, menyiapkan alat praktikum, belajar,dll.) tentu 

memiliki kepribadian/karakter berbeda dengan peserta didik yang 

orang tuanya bekerja di tempat jauh. Seperti diungkapkan oleh Ibu Sru 

Utami, beliau menuturkan bahwa: 

“Untuk faktor yang menghambat, terkadang ada siswa yang kurang 

mendapat pendampingan orang tua. Sehingga siswa menjadi kurang 

bersemangat dalam belajar dan menngerjakan tugas dari sekolah. 

Bahkan kadang siswa membuat alasan untuk tidak mengerjakan 

tugas.”
26

 

 

Pernyataan Ibu Sri Utami tersebut juga diutarakan oleh Bapak 

Arif Furizal’ beliau menuturkan bahwa: 

“Faktor yang mungkin menghambat ialah kerjasama antara wali murid 

dengan guru. Misal dalam konsep kedatangan di sekolah dan 
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kurangnya pendampingan belajar di rumah. Terdapat wali murid yang  

mengantar  anaknya terlambat sampai di sekolah. Hal ini tentunya 

memengaruhi usaha penanaman karakter disiplin pada murid.”
27

 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa harus terjalin 

komunikasi dan saling mendukung antara pihak sekolah dengan orang 

tua siswa dalam usaha pembentukan karakter pada diri peserta didik. 

Keempat, terdapat peserta didik yang memerlukan 

pendampingan khusus. Berdasarkan keterangan dari Ibu Lina 

Kurniawati, beliau menuturkan bahwa: 

“Kalau di kelas saya, yang agak menghambat ialah adanya siswa 

yang memerlukan pendampingan khusus. Siswa ini merupakan siswa 

pindahan ke sekolah kami sejak kelas lima. Jadi, ketika kelas VI ia 

seperti terkejut atau merasa berat. Ia memerlukan waktu untuk 

beradaptasi dengan sekolah yang sekarang ditempati.” 

 

Siswa yang pindah sekolah sudah sewajarnya membutuhkan 

waktu untuk beradaptasi. Akan tetapi, untuk siswa di kelas Ibu Lina 

tersebut tetap membutuhkan bimbingan dalam mengerjakan tugas 

yang beliau berikan khususnya pada mata pelajaran matematika.  

Kelima, peserta didik tidak dapat mengikuti pelajaran 

(dikarenakan sakit atai izin). Ketidakhadiran peserta didik tersebut 

mengakibatkan ia mengalami ketertinggalan materi yang seharusnya 

bisa diperoleh. Sebagaimana penjelasan dari Bapak Ali Masrofi, 

beliau menuturkan bahwa: 

“Kalau yang agak menghambat yaitu semangat siswa yang 

menurun karena kondisi badan yang kurang sehat dan terkadang izin 
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tidak hadir. Dengan ketidak hadiran tersebut ia menjadi tertinggal 

materi yang seharusnya didapatkan”
28

 

 

Keenam, gizi yang kurang. Manusia membutuhkan asupan gizi 

yang cukup untuk melakukan setiap aktivitasnya, termasuk untuk 

berpikir. Hal ini dituturkan oleh Ibu Uswatun Khasanah bahwa: 

“Faktor selanjutnya ialah gizi anak, misal bila dari rumah si 

siswa tidak sarapan, maka semangat mereka juga pasti tidak maksimal. 

Hal ini terjadi karena dalam proses berpikir dibutuhkan asupan gizi 

yang cukup untuk otak kita.”
29

 

 

Demikianlah faktor-faktor yang dapat menghambat 

pembentukan karakter pada peserta didik. 

  

B. Temuan Penelitian 

Berdasarkan paparan data penelitian di SDI Al-Ikhlas Karangrejo 

Tulungagung dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1.  Strategi yang Diterapkan Guru dalam Pembentukan Karakter di 

SDI Al-Ikhlas Karangrejo Tulungagung. 

a. Menjadi teladan dalam berkata, bersikap dan berperilaku. 

Guru tidak sekedar memberi perintah, namun disertai 

pengarahan dan contoh. Misalnya ketika hendak mengajak 

shalat berjamaah guru terlebih dahulu berwudlu kemudian 

baru mengajak para peserta didik. 
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b. Mengambil hati (menarik perhatian) peserta didik. Bila 

pesserta didik sudah memiliki rasa sayang, suka dan hormat 

kepada guru, maka mereka akan lebih mudah memahami 

materi yang guru sampaikan dan mudah dikondisikan. 

Misalnya melalui cara ber pakaian, bersikap dan berperilaku. 

c. Membuat peserta didik merasa senang dan nyaman belajar. 

Bahkan jika bisa mereka tetap belajar tanpa mereka sadari. 

Misalnya dengan mengiringi pembelajaran dengan 

bernyanyi bersama, kegiatan ice breaking, dan keluar kelas. 

Hal ini bertujuan agar mereka tidak merasa bosan untuk 

belajar. 

d. Memvariasi model dan metode pembelajaran. Model 

pembelajaran yang diterapkan tidak monoton, menyesuaikan 

dengan materi. 

e. Memperhatikan karakteristik dan tipe belajar peserta didik. 

Membuat suatu proses pembelajaran yang mencakup semua 

tipe belajar siswa. Yaitu audio(mendengarkan), visual 

(melihat/membaca), audio-visual (mendengar-melihat), dan 

kinestetik(praktek) 

f. Membagi dalam kelompok beranggotakan siswa 

berkemampuan heterogen. Setiap minggu tiap kelompok 

berganti anggota. Pengelompokan ini betujuan untuk 
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menghindari kesenjangan dan mempererat hubungan antar 

siswa dalam 1 kelas tersebut. 

g. Penugasan. Memberi dua atau tiga soal untuk di kerjakan 

peserta didik di rumah. Hal tersebut dilakukan untuk melatih 

karakter disiplin tanggungjawab dan jujur. 

h. Mengaitkan materi dengan cerita yang berisikan contoh 

sikap/perilaku baik dan buruk disertai hikmah/akibat. 

Misalnya cerita Malin Kundang, si Kancil dll. 

i. Pemberian ekstra kasih sayang. Untuk strategi ini lebih tepat 

dilakukan untuk kelas I dan kelas II. Strategi ini biasanya 

disertai dengan pendekatan pada peserta didik untuk 

memberikan nasehat. 

j. Mengadakan/ berpartisipasi dalam peringatan hari besar 

nasional dan peringatan hari besar Islam. Misalnya turut 

berpartisipasi dalam pawai hari kerdekaan Republik 

Indonesia, peringatan Maulid Nabi, dll. 

k. Mengadakan pembiasaan-pembiasaan karakter baik: 

1) Diselenggarakan oleh sekolah. Misalnya shalat dhuha, 

ikrar/pertalian, membaca surat pendek dll. 

2) Merupakan kesepakatan antara guru dengan siswa yang 

terkait. Misalnya etika peserta didik keetika masuk dan 

keluar kelas, etika ketika guru memberi penjelasan dll. 
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Bila terdapat peserta didik yang melanggar, maka 

mendapat sanksi yang juga telah disepakati bersama. 

 

2. Faktor Pendukung yang Dihadapi Guru dalam Pembentukan 

Karakter di SDI Al-Ikhlas Karangrejo Tulungagung. 

a. Kesiapan mental dan semangat siswa. Dengan adanya 

semangat dari diri peserta didik, maka ilmu, materi dan 

karakter yang diberikan oleh guru akan lebih mudah 

dipahami dan dijalani oleh siswa. 

b. Adanya interaksi antara pihak sekolah dan wali siswa. 

Komunikasi ini dapat menciptakan suatu hubungan timbal 

balik yang baik antara pihak sekolah dan keluarga peserta 

didik.  

c. Pendampingan orang tua di rumah. Ketika paserta didik 

memerlukan sesuatu untuk suatu kegiatan sekolah, sang 

orang tua mau menemani dan mendukung. Hal tersebut akan 

memotivasi siswa untuk sekolah. Pendampingan ketika 

belajar dan membantu pengarjaan tugas rumah peserta didik, 

juga dapat mempererat hubungan antara peserta didik dan 

orang tuanya. 

d. Kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Suatu 

pembelajaran sebaiknya telah direncanakan dan ditata 

sedmikian rupa agar mampu membuat hasil dari pendidikan 
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tercapai secara efisien dan maksimal. Kesiapan ini dapat 

berupaperangkat pembelajaran, kesiapan mental guru, media 

dan alat peraga.  

e. Fasilitas dan aturan sekolah. Fasilitas yang memadai 

sangatlah menunjang terlaksananya suatu kegiatan. Di SDI 

Al-Ikhlas Karangrejo telah terdapat tempat pelaksanaan 

kegiatan pembiasaan yang cukup luas dan mampu 

menampung seluruh peserta didik. Terdapat pula aturan yang 

mengikat siswa secara tanpa paksaan yakni berupa kegiatan 

pembiasaan yang diwajibkan diikutu seluruh peserta didik. 

f. Kepedulian masyarakat dan orang tua siswa dalam memberi 

saran dan kritik yang membangun. SDI Al-Ikhlas Karangrejo 

sisp menerima kritik dan saran dari masyarakat dan wali 

peserta didik demi kemajuan kualitas dari SDI Al-Ikhlas. 

 

3. Hambatan yang Dihadapi Guru dalam Pembentukan Karakter di 

SDI Al-Ikhlas Karangrejo Tulungagung. 

a. Adanya kepribadian siswa yang berbeda-beda. Perbedaan 

tersebut memerlukan penanganan tertentu sehingga 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengondisikan 

peserta didik. 
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b. Kesiapan mental peserta didik untuk belajar yang kurang. 

Ketika di rumah siswa telah memiliki masalah tentu, siswa 

tersebut tidak akan bisa fokus dengan kegiatan di sekolah.  

 

c. Kurangnya pendampingan, dukungan dan kepedulian orang 

tua kepada guru dan peserta didik. Seorang peserta didik 

yang di rumah sering didampingi orang tuanya dalam 

beraktivitas(misal mengerjakan PR, menyiapkan alat 

praktikum, belajar,dll.) tentu memiliki kepribadian/karakter 

berbeda dengan peserta didik yang orang tuanya bekerja di 

tempat jauh.  

d. Terdapat peserta didik yang memerlukan pendampingan 

khusus. Siswa yang pindah sekolah sudah sewajarnya 

membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Akan tetapi, untuk 

siswa di kelas Ibu Lina tersebut tetap membutuhkan 

bimbingan dalam mengerjakan tugas yang beliau berikan 

khususnya pada mata pelajaran matematika 

e. Peserta didik tidak dapat mengikuti pelajaran (dikarenakan 

sakit atai izin). Ketidakhadiran peserta didik tersebut 

mengakibatkan ia mengalami ketertinggalan materi yang 

seharusnya bisa diperoleh. 

f. Gizi yang kurang. Manusia membutuhkan asupan gizi yang 

cukup untuk melakukan setiap aktivitasnya, termasuk untuk 

berpikir. 
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C. ANALISIS DATA 

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian yang telah 

diungkapkan sebelumnya, berikut analisis data dari data-data dan temuan 

yang telah di kumpulkan: 

1. Strategi yang Diterapkan Guru dalam Pembentukan Karakter di SDI Al-

Ikhlas Karangrejo Tulungagung. 

Karakter merupakan hal pokok yang harus dimiliki seseorang. 

Karakter terbentuk bukan secara seketika, pembentukan karakter pada 

seseorang membutuhkan proses dan waktu. Usia dini merupakan mas 

yang penting untuk membentuk karakter seseorang. Karakter yang 

dibentuk pada masa anak-anak akan memengaruhi masa depan 

seseorang. Untuk mewujudkan hal tersebut guru dituntut mampu 

mengkreasi proses pembelajaran sedemikian rupa. Salah satu bagian 

dari proses pembelajaran yang memengaruhi keberhasilan suatu 

pembelajaran ialah pemilihan strategi yang tepat.  

Berdasarkan hasil dariserangkaian pengamatan dan wawancara, 

strategi yang digunakan oleh guru di SDI Al-Ikhlas Karangrejo sangat 

beragam. Meskipun strategi yang digunakan berbeda, semua strategi 

tersebut memiliki tujuan sama yaitu membentuk karakter pada peserta 

didik. Dari sekian strategi yang digunakan di SDI Al-Ikhlas Karangrejo 

lebih menekankan pada kegiatan pembiasaan untuk membentuk 
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karakter anak. Pembiasaan tersebut merupakan dasar dari strategi-

strategi yang lain. 

Berikut ini ialah strategi yang diterapkan oleh guru di SDI Al-

Ikhlas Karangrejo: 

a. Menjadi teladan dalam berkata, bersikap dan berperilaku. 

b. Mengambil hati (menarik perhatian) peserta didik. 

c. Membuat peserta didik merasa senang dan nyaman belajar. 

d. Memvariasi model dan metode pembelajaran.  

e. Memperhatikan karakteristik dan tipe belajar peserta didik.  

f. Membagi dalam kelompok beranggotakan siswa berkemampuan 

heterogen.  

g. Penugasan.  

h. Mengaitkan materi dengan cerita yang berisikan contoh 

sikap/perilaku baik dan buruk disertai hikmah/akibat. 

i. Pemberian ekstra kasih sayang. Untuk strategi ini lebih tepat 

dilakukan untuk kelas I dan kelas II.  

j. Mengadakan/ berpartisipasi dalam peringatan hari besar nasional dan 

peringatan hari besar Islam 

k. Mengadakan pembiasaan-pembiasaan karakter baik: 

1) Diselenggarakan oleh sekolah. Misalnya shalat dhuha, 

ikrar/pertalian, membaca surat pendek dll. 

2) Merupakan kesepakatan antara guru dengan siswa yang terkait.  
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Dari sekian strategi yang di terapkan , setiap strategi disesuaikan 

dengan keadaan kelas, perkembangan peserta didik dan fasilitas yang 

tersedia. Dan pemilihan strategi yang baik yang dapat membentuk 

karakter peserta didik secara maksimal 

2. Faktor Pendukung yang Dihadapi Guru dalam Pembentukan Karakter 

di SDI Al-Ikhlas Karangrejo Tulungagung. 

Pada dasarnya segala keberhasilan dari suatu kegiatan dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Begitupun dengan penerapan strategi 

pembentuksn karakter. Faktor pendukung merupakan faktor yang 

menunjang dan dapat meningkatkan kaberhasilan suatu strategi.  

Berdasarkan data hasil pengamatan yang sedemikian rupa dan 

wawancara dengan guru di SDI Al-Ikhlas, faktor yang mendukung 

penerapan strategi beliau yaitu Kesiapan mental dan semangat siswa, 

adanya interaksi antara pihak sekolah dan wali siswa, pendampingan 

orang tua di rumah, kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran, 

fasilitas, aturan sekolah, dan kepedulian masyarakat serta orang tua 

siswa dalam memberi saran dan kritik yang membangun. 

Dengan adanya faktor pendukung yang sekian banyak, 

diharapkan pencapaian keberhasilan pembentukan karakter yang 

diharapkan dapat maksimal.  
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3. Hambatan yang Dihadapi Guru dalam Pembentukan Karakter di SDI 

Al-Ikhlas Karangrejo Tulungagung. 

Hambatan merupakan lawan dari faktor pendukung. Hambatan 

yang ada dalam suatu kegiatan dapat mengurangi bahkan menghentikan 

suatu kegiatan. Namun bila hambatan yan g ada dapat diminimalisir, 

maka hambatan tersebut bisa menjadi motivasi untuk menjadi lebih 

baik. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SDI Al-Ikhlas 

Karangrejo, terdapat beberapa faktor yang menghambat penerapan 

strategi para guru dalam membentuk karakter pada diri peserta didik. 

Beberapa hambatan tersebut ialah :a. Adanya kepribadian siswa yang 

berbeda-beda, b. Kesiapan mental peserta didik untuk belajar yang 

kurang, c. Kurangnya pendampingan, dukungan dan kepedulian orang 

tua kepada guru dan peserta didik, d. Peserta didik tidak dapat 

mengikuti pelajaran (dikarenakan sakit atai izin), e. Gizi yang kurang. 

Meskipun terdapat cukup banyak hambatan yang dihadapi oleh 

guru di SDI tersebut, setiap guru dapat menyesuaikan strateginya 

dengan keadaan yang dihadapi. Sehingga dampak hambatan yang 

terjadi bisa diminimalisir. Dalam mengatasi hambatan yang muncul, 

guru juga menggunakan strategi tersendiri. Dan guru yang telah cukup 

lama mengajar telah memiliki banyak pengalaman yang bisa digunakan 

untuk mengatasi masalah/hambatan yang terjadi. 

 


