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RINGKASAN 

Penelitian tentang AnalisisModel Implementasi Nilai-Nilai Moral Melalui 

Program Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Muhammadiyah se 

Kabupaten Gorontal.saat ini sedang terus di galakkan hal ini menunjukkan betapa 

pentingnya pendidikan karakter dilingkungan sekolah, masyrakat dan keluarga. 

Pendidikan karakter menjadi dasar masyarakat dalam memajukan bangsa dan Negara 

ini.Artinya penelitian ini sangat dibutuhkan dalam rangka mengembangkan dan 

mendukung adanya program penguatan pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

 Target utama dalam penelitian ini adalah menemukan (1) model yang cocok 

dalam pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter yang kemudian dapat 

menghasilkan produk dalam bentuk buku.Buku ini menjadi pegangan dari tenaga 

pendidik, orang tua, dan masyarakat khususnya yang ada di kabupaten gorontalo 

dalam mengimplementasikan nilai moral yang muaranya pada pembinaan pendidikan 

karakter. (2) nilai nilai moral dalam pelaksanaan pendidikan karakter dapat 

diintegrasikan dan diimplemetasikan dalam kegiatan pembelajaran di lingkungan, 

sekolah, rumah, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Penelitian ini adalah kualitatif (Qualitatif research) dengan menggunakan 

metode naturalistic yaitu pelaksanaan penelitian berdasarkan pada situasi yang 

alamiah. Penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan januari sampai dengan bulan 

desember 2018, yang diawali dengan tahap observasi di seluruh Sekolah Dasar 

Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Gorontalo,mengumpulkan data, 

mewawancarai, menganalisa data, merevieur, menyususn laporan, pengiriman 

laporan dan publikasi. 

Dalam penelitian ini tentunya perlu untuk melibatkan seluruh komponen 

komponen pendidikan dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan penelitian, 

serta tujuan dilaksanakannya penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Nilai moral, Pendidikan, dan Karakter 
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PRAKATA 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah menganugrahkan kesehatan dan 

keafiatan kepada kami tim peneliti sehingga kami tim peneliti masih bisa melakukan 

penelitian mulai dari tahap pengusulan penelitian, penelitian dan melaporkan hasil 

penelitian pada skim Penelitian Dosen Pemula ( PDP) dengan judul  Analisis model 

implementasi nilai nilai moral melalui program penguatan pendidikan karakter di 

sekolah dasar muhammadiyah se kabupaten gorontalo. Tentunya laporan kemajuan 

ini kami buat sebagai wujud pertanggung jawaban kami kepada pihak pemberi dana 

hibah yakni DRPM  kemenristekdikti terkait progress  dari pelaksanaan penelitian 

yang telah dilakukan selama 8 bulan terakhir.  

 Laporan ini masih banyak hal hal yang kurang dan perlu adanya masukan dan 

kritikan yang sifatnya membangunyang dibutuhkan oleh kami sebagai tim penyusun. 

Dalam pelaksanaan penelitian ini banyak didukung dan dibantu oleh pihak pihak lain 

diantaranya, dinas pendidikan kabupaten gorontalo, pihak LPPM, tenaga pendidik 

(guru) yang ada di sekolah dasar muhammadiyah se kabupaten gorontalo, peserta 

didik , orang tua serta masyarakat dilingkungan sekolah. 

Semoga dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan 

terutama dalam rangka membina karakter peserta didik kedepannya. 

 

Gorontalo September 2018 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara yang maju dan berkembang. Hal ini dapat kita 

lihat  pada hadirnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih sehingga 

mempermudah manusia dalam bergerak. Arus globalisasi telah menjadi organ dan 

terus berkembang dalam kehidupan bangsa ini, menghipnotis kaum tua, muda bahkan 

anak anak, baik pria maupun wanita. Sehingga ini yang menyebabkan munculnya 

kekhawatiran akan arus glaobalisasi yang dapat mengikis nilai nilai budaya, 

kemanusiaan dan nasionalisme dari bangsa ini.  

Saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami krisis moral, hal ini dapat kita 

lihat dan dengar melalui media media yang ada, baik elektronik maupun cetak. 

Tentunya ini merupakan ancaman dan tantangan bagi bangsa Indonesia dalam sejarah 

mengembangkan dan memajukan Indonesia pada level yang lebih tinggi. Menyadari 

hal ini maka pemerintah dan seluruh unsure pendidikan harus proaktif mengantisipasi 

krisis moral melalui kajian kajian ilmiah tentang pentingnya akan pendidikan 

karakter. Karena Kita tidak akan cukup jika hanya merasa prihatin saja akan situasi 

yang menimpabangsa bangsa saat ini. 

Pelaksanaan kajian kajian tersebut harus didukung dengan penerapan 

pendidikan moral melalui pembenahan yang dimulai dari lingkungan keluarga dan 

lembaga pendidikan yang disebut sekolah. Hal ini akan  mendorong terwujudnya nilai 

nilai moral pada anak atau peserta didik jika ada kerjasama dan komunikasi yang baik 

diantara kedua unsur tersebut. Namun kenyataan yang kita lihat adalah berbeda, 

orang tua lebih mementingkan pekerjaan dan karir dari pada mengutamakan 

pendidikan moral anak anaknya dan yang lebih memeprihatinkan adalah mereka telah 

menyerahkan hal tersebut ke pihak sekolah. Sehingga yang terjadi adalah begitu 

banyak masalah masalah krusial yang ditimbulkan oleh anak usia sekolah seperti 

prilaku sosial yang negatif, tidak ada lagi sikap saling menghargai dan menghormati 
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antara sesama. Jika hal ini dibiarkan akan berdampak buruk terhadap bangsa dimasa 

mendatang. Demikian halnya, jika sudah seperti itu maka generasi baru yang 

diharapakan sebagai pelanjut cita cita bangsa akan menjadi generasi kerdil yang tidak 

memeliki orientasi dan karakter seperti yang diharapkan oleh bangsa ini.  

Sekolah merupakan rumah ke dua bagi anak  untuk memperoleh pendidikan 

dalam membina moral dan mengekspresikan segala aktivitas fisik maupun fsikis. 

Selain itu, sekolah juga merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk 

mencerdaskan anak bangsa, membina dan memanusiakan manusia. Ini senada dengan 

isi Undang Undang   No.20 Tahun 2003 bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang (1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang maha Esa, (2) berakhlak mulia, (3) sehat, (4) berilmu, (5) cakap, (6) kreatif, (7) 

mandiri, (8) menjadi warga negara yang demokratis, dan (9) bertanggung  jawab. 

Disamping itu, sekolah memiliki peran dalam menciptakan, mempengaruhi dan 

mengawal perkembangan anak.Namun hal yang disayangkan adalah pada 

pelaksanaan kurikulum yang diberikan sebelumnya adalah lebih menitik beratkan 

pada perkembangan intelektual semata dan kurang memberi ruang yang luas terhadap 

perkembangan emosional dan spritualitas anak. 

Kondisi ini mendorong perlu adanya kehadiran pendidikan karakter sebagai 

dasar  berpijak dalam membangun generasi bangsa dan Negara yang berakhlak. Ini 

menjadi focus pemerintah Indonesia saat ini  melalui program yang ditawarkan  oleh 

presiden joko widodo yaitu Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dan Mentri 

pendidikan dan kebudayaan Muhajir Effendi tentang Full Day School yang di 

dalamnya memuat penguatan penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter  

dibutuhkan oleh manusia sebagai tolak ukur dalam mencapai keberhasilan dan 

kesuksesan dalam segala hal selain dari aspek kognitif dan psikomotornya, hal ini 

dapat terwujud jika Individu itu mampu membina dan menjaga nilai nilai moral 

tersebut. 

Program Penguatan  Pendidikan Karakter yang sedang digalakkan pemerintah 

pusat mendapat respon yang positif dari pemerintah daerah diseluruh  di Indonesia, 
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lebih khusus pemerintah  di  Provinsi  Gorontalo. Walaupun daerah ini terhitung 

masih baru, namun provinsi ini mampu maju dan berkembang dengan pesat sehingga 

bisa bersaing dengan provinsi lain yang ada di luar dari provinsi gororntalo. 

Gorontalo resmi menjadi provinsi pada tanggal 22 desember tahun 2000.Masyarakat 

yang hidup di provinsi gorontalo berasal dari berbagai macam suku sehingga 

menyatu dan membentuk sebuah keluarga atau yang disebut dengan istilah 

pohala’a.walaupun berbeda etnis masyarakat provinsi gorontalo hidup dalam 

kedamaian saling menghargai dan saling tolong menolong, hal ini tercermin dalam 

falsafah hidup dan menjadi dasar dalam bermasyarakat yaitu mopotuwawu kalibi, 

kauli, wawu pi’ili. Selain itu masyarakat gorontalo sangat memegang teguh pada 

falsafah kehidupan adati hula-hula to sara’, sara’ hula-hula to kuru’ani (adat 

bersendikan syara,syara bersendikan Al- Qur’an). 

Berdasarkan falsafah di atas, masyarakat gorontalo selalu mengedepankan nilai-

nilai moral yang muaranya kepada pengembangan dan pembinaan karakter 

masyarakat. Dalam penyelenggaraan  pendidikan kan pun falsafah ini pula dijadikan 

sebagai dasar berpijak. Sehingga adanya program bapak Presiden dan mentri 

pendidikan sangat terterima dan dikembangkan dalam ruang lingkup pendidikan 

khususnya pada proses pembelajaran di sekolah.kaitannya dengan program ini 

beberapa sekolah yang ada dikabupaten/kota di provinsi gororntalo saat ini sedang 

melaksanakan dan mengembangkan program tersebut, dengan system pembelajaran 

yang berbeda, di antaranya adalah Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Kota 

Gorontalo dan Pohuwato, namun lokasi yang akan kami jadikan tempat penelitian 

adalah Kabupaten Gorontalo.Implementasi nilai moral dalam program penguatan 

pendidikan karakter di sekolah yang ada di masing –masing Kabupaten berdasarkan 

jadwal yang ada.yaitu jam masuk kelas pukul 06.00 dan pulang pukul 17.00.sebelum 

pembelajaran dimulai peserta didik diberikan pembekalan tentang nilai-nilai moral, 

yang bersifat nasionalisme, gotong royong dan kerohanian, dan di akhir kegiatan 

belajar mengajar peserta didik akan diberikan pembekalan kegiatan ekstrakurikuler. 
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Ini dilaksanakan dalam rangka mengembangkan potensi dan kreatifitas yang dimiliki 

peserta didik. 

Hal ini yang membuat kami tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih 

dalam lagi implementasi nilai moral pada program penguatan pendidikan karakter, 

melalui penelitian dengan Judul ANALISIS MODEL IMPLEMENTASI NILAI-

NILAI MORAL MELALUI PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN 

KARAKTER. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana kondisi objektif pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter ? 

2. Bagaimana implementasi pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter? 

3. Bagaimana model implementasi pelaksanaan program penguatan pendidikan 

karakter ? 

1.3 Batasan Masalah 

Dari uraian di atas, maka penelitian ini akan dibatasi padaAnalisis Model 

Implemantasi Nilai Nilai Moral Melalui Program Penguatan Pendidikan Karakter di 

Sekolah Dasar Muhammadiyah Se Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas, adapun yang menjadi tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui  dan mendeskripsikan kondisi objektif  pelaksanaan program 

penguatan pendidikan karakter 

2. Mengetahui dan mendeskripsikan implementasi nilai nilai moral pelaksanaan 

program penguatan pendidikan karakter 

3. Menemukan dan mendeskripsikan model implementasi nilai nilai moral 

program penguatan pendidikan karakter 
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1.5 Luaran Penelitian  

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kondisi objektif pelaksanaan 

program penguatan pendidikan karakter, mengetahui implementasi program 

penguatan pendidikan karakter, dan mengetahui model implementasi program 

penguatan pendidikan karakter di Sekolah Dasar Muhammadiyah yang berada 

dikabupaten gorontalo,Selain itu,juga dapat menambah pengetahuan, Para 

pembaca dan bermanfaat terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia 

yang cerdas dan bermoral. Kemampuan kognitif tidaklah cukup jika tidak 

diimbangi dengan kemampuan afektif dan psikomotor yang didsarkan pada nilai 

nilai moral. Muatan yang ada dalam penguatan pendidikan karakter adalah 

meniti beratkan pada nilai moral, etika atau budi pekerti. Bangsa ini 

membutuhkan pendidikan karakter sebagai jati diri menuju kepada komitmen 

yang tertuang dalam pancasila dan undang undang dasar 1945. Hal ini selaras 

dengan undang undang dasar 1945 pasal 3 ayat 3 yaitu “ pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta ahlak mulia dalam rangka 

mencerdasakan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang “. 

Kehadiran Penguatan pendidikan karakter di sekolah adalah memperbaiki 

kembali perilaku perilaku peserta didik oleh guru selama mereka berada dalam 

lingkungan tersebut. Ini menjadi tugas yang berat bagi guru, selain mentransfer 

ilmu pengetahuan namun guru yang professional adalah mampu memiliki tugas 

mendidik dan mendorong pesrta didik untuk menghasilkan lulusan yang 

berkualitas. 

2. Target luaran dari penelitian ini adalah dapat dimuat dalam jurnal artikel ilmiah. 

3. Target selanjutnya adalah penelitian ini diharapkan dapat menghasilakan produk 

dalam bentuk bahan ajar yang akan menjadi pedoman bagi tenaga pengajar, 

orang tua, dan masyarakat dalam mengimplementasikan nilai nilai moral pada 

peserta didik demi untuk terwujudnya pelaksanaan pendidikan karakter dlam 

lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat. 
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Berikut ini adalah tabel rencana capaian tahunan sesuai dengan luaran yang 

ditargetkan dalam penelitian ini. 

Tabel  Rencana Target Capaian Tahunan 

No 
Jenis Luaran Indikator Capaian 

Kategori Sub Kategori Wajib Tambahan TSD TS+1 TS+2 

1 
Artikel Ilmiah 

Dimuat Dijurnal 
2) 

Internasional 
Bereputasi      

Nasional 
Terakreditasi 

Draf     

Nasional Tidak 
Terakreditasi 

     

2 
Artikel Ilmiah 

Dimuat 
Diprosiding 3) 

Internasional 
Terindeks 

     

Nasional      

3 Invited Speaker 
Internasional      

Nasional      

4 
Visiting 
Lecturer 

Internasional      

5 
Hak Kekayaan 

Intelektual 
(Hki)6) 

Paten      

Paten Sederhana      

Hak Cipta      

Merek Dagang      

Rahasia Dagang      

Desain Produk 
Industri      

Indikasi Geografis      

Perlindungan 
Varietas Tanaman 

     

Perlindungan 
Topografi Sirkuit 

Terpadu 
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No 
Jenis Luaran Indikator Capaian 

Kategori Sub Kategori Wajib Tambahan TSD TS+1 TS+2 

6 
Teknologi Tepat 

Guna 7)       

7 

Model/Purwarup
a/Desain/Karya 
Seni/Rekayasa 

Social 8) 

      

8 Bahan Ajar 9)      √ 

9 

Tingkat 
Kesiapan 
Teknologi 
(TKT)10) 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Implementasi Nilai Nilai Moral 

 Manusia merupakan mahluk yang sempuran dan paling baik bentuknya  

diciptakan oleh Tuhan melebihi mahluk ciptaan lainnya, kesempurnaan tersebut 

terletak pada di karuniakanNya  nafsu dan akal fikiran hal ini sebagaimana penjelasan 

ayat Al- Qur’an surat As Sajdah ayat 9  dan surat At-Tin ayat 4 yang artinya “ 

Kemudian DIA menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuhnya) roh 

(ciptaan)Nya dan DIA menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan 

hati,tetapi kamu sedikit sekali bersyukur “. Sedangkan penejelasan Al-Qur’an surat 

At-Tin ayat 4 adalah“  sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 

yang sebaik- baiknya “. Akal fikiran ini  yang akan selalu mengimbangi manusia 

dalam bertindak dan mampu memahami kaidah kaidah moral sehingga 

menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

Penjelasan di atas, secara sederhana mengandung makna bahwa manusia yang 

beriman dan bertaqwa  yaitu dapat menggunakan akal fikiran sebagi penunjang dalam 

menanamkan nilai nilai moral bagi dirinya maupun orang lain. 

2.1.1  Pengertian Implementasi  Nilai Nilai Moral 

 Kita ketahui bersama bahwa implementasi mempunyai arti penerapan atau 

pelaksanaan,sedangkan pengertian nilai merupakan tolak ukur dalam melaksanakan 

kebijakan.moral adalah tingkah laku atau sikap yang ada dalam diri manusia. Nilai 

dan moral memiliki kaitan yang sangat erat dan dibutuhkan dalam pendidikan 

karakter.selain itu nilai moral juga sangat identik dengan budi pekerti,  dan jika 

diterjemahkan budi pekerti berarti perilaku. Menurut Samani (46-47) Dalam kaitan 

ini sikap dan prilaku budi pekerti mengandung lima(5) jangkauan yaitua : (i) sikap 

dan prilaku dalam hubungannya dengan tuhan, (ii) sikap dan prilaku dalam 

hubungannya dengan diri sendiri, (iii) sikap dan prilaku dalam hubungannya dengan 
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keluarga, (iv) sikap dan prilaku dalam hubungannya dengan masyarakat dan bangsa, 

dan (v) sikap dan prilaku dalam hubungannya dengan alam sekitar. Penjelasan ini 

dapat di lihat pada tabel berikut . 

 

Jangkauan Sikap dan Prilaku Butir-Butir Nilai Budi Pekerti 

Sikap dan prilaku dalam hubungannya 

dengan tuhan 

Berdisiplin, beriman, bertaqwa, berfikir 

jauh kedepan, bersyukur, jujur, mawas 

diri,pemaaf, pemurah pengabdian. 

Sikap dan prilaku dalam hubungannya 

dengan diri sendiri 

Bekerja keras, berani memikul resiko, 

berdisiplin, berhati lembut, berempati, 

berfikir matang, berfikir jauh kedepan 

(future oriented,visioner),bersahaja, 

bersemangat, bersikap 

konstruktif,bertanggung jawab, 

bijaksana, cerdik,cermat, dinamis, 

efisien,gigih, hemat, jujur, berkemauan 

keras, kreatif, kukuh hati, lugas,mandiri, 

mawas diri, menghargai karya orang 

lain,menghargai kesehatan, menghargai 

waktu,pemaaf, pemurah, 

pengabdian,pengendalian diri, 

produktif,rajin, ramah tamah, rasa kasih 

saying, rasa percaya diri, rela 

berkorban,sabar, setia, adil, hormat, 

tertib, sportif, susila, tangguh, tegas, 

tekun,tepat janji, amanah, terbuka, ulet. 

Sikap dan prilaku dalam hubungnnya 

dengan  keluarga 

Bekerja keras, berfikir jauh 

kedepan,bijaksana,cerdik, cermat,jujur, 
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berkemauan keras,lugas,menghargai 

kesatuan, menghargai waktu, tertiba, 

pemaaf, pemurah, pengabdiaan, ramah 

tamah, kasih sayang, rela berkorban, 

sabar, setia, adil, hormat, sportif, susila, 

tegas, tepat janji, amanah, terbuka. 

Sikap dan perilaku dalam hubungannya 

dengan masyarakat dan bangsa 

Bekerja keras, berfikir jauh kedepan, 

bertenggang rasa/toleran,bijaksana, 

cerdik, cermat, jujur, berkemauan keras, 

lugas, setia, menghargai 

kesehatan,menghargai waktu,pemurah, 

pengabdian, ramah tamah, rasa kasih 

sayang, rela berkorban, adil, hormat, 

tertib, sportif, susila, tegas, tepat 

janji/amanah,terbuka. 

Sikap dan perilaku dalam hubungannya 

dengan alam sekitar 

Bekerja keras, berfikir jauh kedepan, 

menghargai kesehatan, pengabdian. 

 

Berdasarkan penjelasan tabel di atas, begitu banyak nilai nilai moral yang harus 

ditanamkan dalam diri manusia yang bermuara pada terbentuknya pendidikan 

karakter, baik kepada guru, peserta didik,dan orang tua. Sebagai mahluk individu dan 

social manusia hidup dan diikat dengan berbagai aturan baik yang bersumber dari 

kitab suci maupun konstitusi Negara Indonesia. 

Indonesia merupakan Negara yang beragama. Islam punya peranan yang 

penting dan bertanggung jawab dalam memperkokoh  dan menciptakan moral 

umatnya. Dalam islam, kita mempunyai tokoh yang wajib menjadi panutan 

sebagaimana yang sering kita dengar dalam sejarah perjuangan islam namanya sering 
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disebut disetiap kajian keagamaan yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau sebagi suri 

telaudan yang baik. Ini senada dengan firman Allah dalam Al-Qur’an “ sesungguhnya 

pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang 

mengharap Allah, dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah”. (Al-Ahzab 

:21). Sementara menurut (Amin, 2011:76) figure Muhammad adalah figure yang 

memiliki akhlak sejati yang patut diteladani.maka ciri-ciri figure ini sejatinya 

dipelajari untuk dipahami, dihayati, dan diamalkan dlam kehidupan sehari-hari dalam 

keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Muhammad memiliki akhlak yang 

mulia yaitu : Siddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh. 

Penerapan nilai moral ini penting untuk dilaksanakan di lingkungan kita, baik 

sekolah keluarga maupun masyarakat. Berikut ini akan saya uraikan penerapan nilai 

moral tersebut : 

a) Penerapan nilai moral di sekolah 

Sekolah merupakan tempat menimba ilmu,mengekspresikan kemampuan 

intelektual dan mengasah keterampilan serta bakat yang dimiliki peserta didik. Selain 

itu, merupakan rumah kedua bagi anak, dimana anak-anak sebagai peserta didik 

memperoleh pengetahuan dan yang lebih penting dari itu mereka dididik dan dibina 

dengan nilai-nilai moral sebagai nutrisi spiritual. Nilai-nilai moral menjadi sangat 

penting pengaruhnya terhadap masa depan perilaku peserta didik. Barangkali ini yang 

seringkali terlupakan oleh para pendidik yang lebih menitik beratkan pada 

perkembangan kogitif peserta didik. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh sekolah dalam 

mengimplementasikan nilai moral pada peserta didik sehingga dapat mewujudkan 

tujuan pendidikan karakter diantaranya adalah: kurikulum, tenaga pendidik, sarana 

dan prasarana,fasilitas, lingkungan dan pembelajaran. Sasaran utama dalam 

mewujudkan pendidikan karakter tentu adalah peserta didik,namun dalam 

mengimplementasikan nilai moral harus dimulai dari pendidik.sebagaimana yang 
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dilakukan oleh nabi kita Muhammad SAW beliau selalu menjadi telaudan bagi 

sahabat dan umatnya. 

b). Penerapan Nilai Moral dalam Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala 

keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal di suatu tempat di bawah 

satu atap dalam keadaan saling bergantung (Kurniawan 2013:43).Pendidikan yang 

pertama ditemui anak adalah berasal dari lingkungan keluarga dengan peran utama 

adalah ayah dan ibu.Bahkan bahasa yang lebih dulu dikenal anak adalah bahasa 

ibu.kenyataan ini memberikan gambaran pengaruh kelauarga dalam terhadap 

pelaksanaan nilai moral menuju kepada pembentukan karakter anak sangat besar 

dengan. Masing masing anggota keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab yang 

berbeda, tetapi dalam rangka pembentukan karakter anak setiap anggota mempunyai 

tujuan yang sama. Perbedaan yang ada adalah yaitu Ayah sebagai kepala rumah 

tangga (pemimpin) dengan tugas mencari nafkah untuk menghidupi anggota 

keluarganya, namun bukan berarti ayah tidak memiliki tanngung jawab dalam 

mendidik anak.  Sebagai contoh adalah Rasullullah dan  Lukman yang diabadikan 

dalam Al-Qur’an. sedangkan ibu dengan tugas 24 jam mengelola rumah tangga, 

merawat, mengasuh, membesarkan dan mendidik anak anaknya. artinya dalam satu 

hari waktu tersebut paling banyak digunakan oleh ibu dalam melaksanakan 

perannya.ini terlihat betapapun perangai dan bahasa ibu terkadang menurun kepada 

anaknya karena banyaknya waktu ibu di rumah. Ibu adalah sumber kekuatan spiritual 

bagi anak anaknya 

Menurut Sani (2016:185) Setiap pasangan suami istri pasti sangat 

mendambakan kehadiran anak.selain sebagai penerus estafet orang tua anak juga 

merupakan wadah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.Allah SWT 

menyatakan dalam Al-Qur’an tentang empat macam kedudukan anak terhadap orang 

tuanya yaitu anak sebagai cobaan atau fitnah, sebagai hiasan, sebagai musuh, dan 

sebagai penyejuk hati. 
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c). Penerapan Nilai Moral dalam Masyarakat 

Manusia merupakan mahluk social saling membutuhkan antara satu dengan 

yang lainnya. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tentunya ini yang 

membuat kita sadar bahwa ada aturan yang berlaku dan mengikat kita dalam 

kehidupan sehari hari di masyarakat.Aturan inilah yang dapat membantu kita 

mencapai kesuksesan dalam bergaul.Dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan 

nilai moral yang bermuara pada dibangunnya karakter individu. Salah satu kunci 

terbangunnya karakter manusia adalah terletak pada cara hidup dan pandang individu 

dalam memperlakukan orang lain.termasuk menciptakan ketenangan kedamaian dan 

ketentraman  dengan orang lain, saling menghargai dalam pandangan yang berbeda, 

gotong royong, dan saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. 

 

2.2 Pendidikan Karakter 

2.2.1 Pengertian Pendidikan Karakter 

 Pendidikan karakter merupakan gabungan dua kata yang mempunyai arti dan 

tujuan yang sama. Dua kata tersebut yaitu pendidkan dan karakter. 

a. Pedidikan 

Pendidikan adalah proses kegiatan belajar mengajar sebagai bentuk dari usaha 

manusia secara sadar dan sistematis dalam rangka meningkatkan kualitas diri baik itu 

kualitas intelektual emosional maupun spiritual. Menurut Undang-Undang No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal1 “ pendidikan adalahusaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif menegmbangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.Samani 

(37)mengatakan Pendidikan adalah usaha untuk membantu peserta didik 

mengembangkan seluruh potensinya(hati, fikir,rasa, karsa, serta raga) untuk 

menghadapi masa depan. Sementara pendidikan dalam devinisi islam mempunyai 

banyak istilah dan istilah yang sering digunakan yaitu  rabba-yurabbi (mendidik), 
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‘allama-yu’allimu (member ilmu), addaba-yu’addibu (memberikan teladan dalam 

akhlak) dan darrasa- yudarrisu (memberikan pengetahuan) 

b. Karakter 

Manusia hidup memiliki kebiasaan atau perilaku berbeda yang dapat digunakan 

sebagai senjata dan kekuatan untuk bertahan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. Sementara Kurniawan (2013:31) menuliskan karakter adalah watak 

atau tabiat seseorang untuk berbuat sopan dan menghargai pihak lain yang tercermin 

dalam prilaku dan kehidupannya. Samani (2016:41) menagtakan karakter dimaknai 

sebagai cara berfikir dan berprilaku yang khastiap individu untuk hidup dan bekerja 

sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara.sementara Sani 

(9) mengatakan karakter adalah sesuatu yang baik misalnya terkait dengan sikap 

jujur, toleransi, kerja keras, adil, dan amanah. 

Dari pengertian di atas kedua kata tersebut adalah mempunyai keterkaitan yang 

sangat erat dalam mewujudkan manusia untuk memiliki pribadi yang baik.Pendidikan 

karakter menurut Samani adalah sebagai pendidikan yang mengembangkan karakter 

yang mulia (good character) dari peserta didik dengan mempraktekan dan 

mengajarkan nilai-nilai moral dan pengambilan keputusan yang beradab dalam 

hubungannya dengan sesame manusia maupun dalam hubungannya dengan Tuhan. 

 

2.3 Tujuan Pendidikan Karakter 

 Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan religi 

mengharuskan penerapan program pendidikan karakter (character building).Sekolah 

sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran dituntut untuk menerapkan nilai-nilai 

kebaikan dan kedisiplinan terhadap peserta didik.Disis lain, sekolah tidak hanya 

mengajarkan nilai-nilai kebaikan untuk kebutuhan kognitif, namun melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang dapat membantu pengembangan karakter peserta didik. 

Pendidikan karakter  yang dilaksanakan di sekolah, bukan hanya sekedar 

pembelajaran pengetahuan, akan tetapi lebih meniti beratkan pada penanaman moral, 

etika, estetika, budi pekerti dan lalin sebagainya. Untuk mendorong pemahaman 
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peserta didik pada pengembangan karakter, maka yang perlu dilakukan adalah 

penerapan pendidikan berdasarkan karakter (character base on education) pada mata 

pelajaran, seperti pelajaran Agama, Sejarah, Kewarganegaraan, dan sebagainya. 

Dalam penerapan pendidikan berbasis karakter memerlukan kurikulum yang 

berbasis karakter.Pendidikan karakter dalam pendidikan memerlukan kurikulum yang 

eksplisit.Kurikulum pendidikan karakter diterapkan secara jelas dan tegas terhadap 

penyelenggaraan pendidikan.Nilai-nilai pembangunan karakter diintegrasikan secara 

utuh (holistik) terhadap seluruh komponen kurikulum, baik itu pembelajaran, bahan 

ajar, metode, dan lain sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 
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TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas, adapun yang menjadi tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. mengetahui  dan mendeskripsikan kondisi objektif  pelaksanaan program 

penguatan pendidikan karakter 

2. Mengetahui dan mendeskripsikan implementasi nilai nilai moral pelaksanaan 

program penguatan pendidikan karakter 

3. Menemukan dan mendeskripsikan model implementasi nilai nilai moral program 

penguatan pendidikan karakter. 

3.2  Manfaat Penelitian 

 Setiap penelitian pasti memiliki manfaat bagi setiap orang baik untuk peneliti, 

orang lain, maupun institusi.Demikian pula berlaku bagi penelitian ini. Adapun 

manfaat yang dari penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat teoritis  

Adanya penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pemahaman  tentang pelaksanaan pendidikan karakter bagi keberhasilan dan 

ketercapaian tujuan pendidikan terutama bagi peserta didik. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini telah banyak memberikan informasi tentang pelaksanaan 

pendidikan karakter dan implementasinya dalam kehidupan sehari hari bagi 

peneliti serta pengaruhnya dalam keberhasilan dan ketercapaian tujuan pendidikan 

yang sesuai dengan amanat UUD 1954. 

 

 

b. Bagi guru 
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Dalam melaksanakan pemebelajaran tentunya perlu diawali dengan 

manajemen kelas dan diakhiri dengan evaluasi. Terkait dengan penerapan 

pendidikan karakter disekolah guru melaksanakan manajemen yang 

implementasinya adalah membina karakter peserta didik sebelum memulai proses 

kegiatan belajar mengajar. Dan pada proses evaluasi  guru dapat melihat 

keberhasilan peserta didik yang muncul dari dampak pelaksanaan pendidikan 

karakter disekolah. 

c. Bagi peserta didik 

Peserta didik merupakan salah satu objek penelitian bagi pelaksaan program 

penguatan pendidikan karakter di sekolah, oleh karena itu diharakan penelitian ini 

dapat bermanfaat bagi peserta didik menajdi pribadi yang berkarakter dan 

bermanfaat bagi orang lain, bangsa dan Negara serta dapat mendorong semangat 

belajar yang tinggi untuk meraih prestasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 
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METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1.Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Sukmadinata (60) 

penelitian kualitatif (Qualitative research) adalah suatu penelitian yang ditujukan  

untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas social, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran, orang secara individual maupun kelompok. 

Sementara  Sugiyono (15) mengatakan “ metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada falsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan 

secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan) ,  

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi. 

 

4.2.Prosedur Penelitian  

Dalam penelitian ini prosedur penelitian akan melalui beberapa tahap, yaitu : 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 3 (tiga) tahapan dan ditambah 

dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. 

Tahap-tahap penelitian tersebut adalah : (1) tahap pra-lapangan, yang meliputi: 

menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, 

menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengakap-belajar penelitian dan yang menyangkut persoalan etika 

penelitian. (2) Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian 

dan persiapan diri, memasuki lapangan danberperanserta sambil mengumpulkan data, 

(3) Tahap analisis data, yang meliputi : analisis selama dansetelah pengumpulan data, 

(4) Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

4.3.Penetapan Lokasi Penelitian 
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 Penelitian ini akan dilaksanakn di Sekolah Dasar Muhammadiyah Se 

Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Alasan penetapan lokasi ini ialah karena 

kabupaten gorontalo merupakan salah satu kabupaten yang lebih dulu menerapkan 

pelaksanaan Program Penguatan Pendidikan Karakter melalui kebijakan Mentri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nasional tentang Full Day School. 

 

4.4.Sasaran Penelitian 

Dalam penelitian ini yang akan menjadi sasaran penelitian adalah tenaga 

pendidik, peserta didik, komite sekolah, orang tua, perangkat pembelajaran dan 

pelaksanaan pembelajaran yang terkait dengan program penguatan pendidikan 

karakter melalui kebijakan Full Day School. 

 

4.5.Rancangan Penelitian 

 Dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (309) pengumpulan data 

dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan 

teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participant 

observation) ,wawancara mendalam (in depth interiview) dan dokumentasi. 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari hingga bulan Desember tahun 

2018 Yang akan diawali dengan dengan mengumpulkan informasi awal melalui 

observasi  di sekolah dasar muhammadiyah yang ada di kabupaten gorontalo, dan dari 

berbagai sumberlainnya seperti dinas pendidikan,kepala sekolah,komite sekolah, 

tenaga pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat.selain itu langkah kedua 

yang akan ditempuh yaitu wawancara kemudian mendokumentasikannya, dan 

menganalisa data. Selain itu pelaksanaan penelitian melalui tahapan tahapan berikut 

(1) persiapan yang diawali dengan observasi awal terkait dengan pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran , (2) mengumpulkan data,(3) 

mewawancarai (4) menganalisa data,(6) revieur dan verifikasi data, (7) penyusunan 

laporan, (8) pengiriman laporan akhir,(9) dan publikasi. 

4.6.Teknik Pengumpulan dan Analisis data 
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 Dalam penelitian kualitatif Sugiyono(15) teknik pengumpulan data ada 4 

macam yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/trianggulasi. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuiki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam 

penelitian ini analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan 

dengan pengumpulan data.  

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini menggunakan konsep yang 

diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa motivasi dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif (dalam Sukmadinata, 2007: 114) dan 

berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai 

tuntas dan datanya sampai jenuh.Teknik analisis data selama pengumpulan data 

dilakukan dalam bentuk menuliskan, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan 

menyajikan. (Muhadjir, 2002: 45). Hal yang sama dikemukakan oleh Miles dan 

Huberman (dalam Sugiono, 2010: 337) bahwa aktivitas analisis data yaitu data 

reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Disamping itu pula 

penulis akan menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Spradley (1997: 

140)yaitu analisis domain.   

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 
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HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

5.1 Hasil Penelitian 

 Kabupaten gorontalo merupakan salah satu kabupaten yang lebih dulu 

menerapkan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan program penguatan 

pendidikan karakter melalui kegiatan Full Day School dari seluruh kabupaten yang 

ada di provinsi gorontalo. 

  Di kabupaten gorontalo ada 5 Sekolah Dasar Muhammadiyah berdasarkan 

data yang kami trima dari dinas pendidikan kabupaten gorontalo. Sekolah 

persyerikatan tersebut adalah menjadi sasaran kami dalam melaksanakan penelitian 

terkait dengan program penguatan pendidikan karakter, sekolah tersebut diantaranya 

adalah : 

1. SD Muhammadiyah 1 Limboto 

2. SD Muhammadiyah Limehe Barat 

3. SD Muhammadiyah 3 Limboto 

4. SD Muhammadiyah 2 Limboto 

5. SD Muhammadiyah 4 Limboto. 

Program penguatan pendidikan karakter melalui pelaksanaan Full Day School 

yang berlaku di kabupaten gorontalo adalah mewajibkan seluruh pendidik dan peserta 

didik merubah jam masuk hingga jam pulang kebijakan ini dianggap paling baik 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah yaitu masuk pukul 06.00 

dan pulang pukul 17.00. awalnya ini sangat berat dan kurang disepakati oleh 

pendidik, peserta didik, dan orang tua, namun seiring berjalannya waktu mereka 

mulai menyadari betapa sangat bermanfaatnya kebijakan dari pelaksanaan program 

pengauatan pendidikan karakter.06.00 merupakan waktu yang terlalu pagi bagi orang 

tua, pendidik dan terutama bagi peserta didik, namaun pada pelaksanaannya pukul 

06.00 peserta didik tidak langsung melaksanakan kegiatan belajar mengajar namun 

dibeberapa sekolah SD Muhammadiyah waktu tersebut mereka gunakan untuk saling 

bersilaturrahmi, saling bersapa dan ada juga yang di waktu tersebut melaksakan 



 

kegiatan gotong royong. Pada pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter 

ini masing masing sekolah memiliki kebijakan yang berbeda,m

Muhammadiyah 1 Limboto guru piket masuk pukul 05.30, apel pada pukul 6.25 dan 

setiap hari mereka melaksanakan kegiatan yang berbeda sebelum melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. Yaitu hari senin upacara bendera, selasa sholat dhuha dan 

literasi, rabu menghafal doa dan surat surat pendek, kamis senam, membaca doa dan 

surat surat pendek, dan jumat sholat dhuha berjamaah di mesjid, mengucap doa, surat 

surat pendek dan infak. Salah satu hal yang paling menonjol pebedaan SD neg

yang ada di kabupaten gorontalo dengan SD M uhammadiyah adalah pada 

infaqnya saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar kegiatan awal guru dan siswa sebelum kegiatan belajar mengajar

 

kegiatan gotong royong. Pada pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter 

ini masing masing sekolah memiliki kebijakan yang berbeda,misalnya di SD 

Muhammadiyah 1 Limboto guru piket masuk pukul 05.30, apel pada pukul 6.25 dan 

setiap hari mereka melaksanakan kegiatan yang berbeda sebelum melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. Yaitu hari senin upacara bendera, selasa sholat dhuha dan 

rasi, rabu menghafal doa dan surat surat pendek, kamis senam, membaca doa dan 

surat surat pendek, dan jumat sholat dhuha berjamaah di mesjid, mengucap doa, surat 

surat pendek dan infak. Salah satu hal yang paling menonjol pebedaan SD neg

upaten gorontalo dengan SD M uhammadiyah adalah pada 

  

 

 

 

 

Gambar kegiatan awal guru dan siswa sebelum kegiatan belajar mengajar
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kegiatan gotong royong. Pada pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter 

isalnya di SD 

Muhammadiyah 1 Limboto guru piket masuk pukul 05.30, apel pada pukul 6.25 dan 

setiap hari mereka melaksanakan kegiatan yang berbeda sebelum melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. Yaitu hari senin upacara bendera, selasa sholat dhuha dan 

rasi, rabu menghafal doa dan surat surat pendek, kamis senam, membaca doa dan 

surat surat pendek, dan jumat sholat dhuha berjamaah di mesjid, mengucap doa, surat 

surat pendek dan infak. Salah satu hal yang paling menonjol pebedaan SD negeri 

upaten gorontalo dengan SD M uhammadiyah adalah pada program 

Gambar kegiatan awal guru dan siswa sebelum kegiatan belajar mengajar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar pelaksanaan literasi pra kegiatan belaja mengajar
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dikabupaten gorontalo,Selain itu,juga dapat menambah pengetahuan, Para 

pembaca dan bermanfaat terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia 

yang cerdas dan bermoral. Kemampuan kognitif tidaklah cukup jika tidak 

diimbangi dengan kemampuan afektif dan psikomotor yang didsarkan pada nilai 

nilai moral. Muatan yang ada dalam penguatan pendidikan karakter adalah 

meniti beratkan pada nilai moral, etika atau budi pekerti. Bangsa ini 

membutuhkan pendidikan karakter sebagai jati diri menuju kepada komitmen 

yang tertuang dalam pancasila dan undang undang dasar 1945. Hal ini selaras 

dengan undang undang dasar 1945 pasal 3 ayat 3 yaitu “ pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta ahlak mulia dalam rangka 

mencerdasakan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang “. 

Kehadiran Penguatan pendidikan karakter di sekolah adalah memperbaiki 

kembali perilaku perilaku peserta didik oleh guru selama mereka berada dalam 

lingkungan tersebut. Ini menjadi tugas yang berat bagi guru, selain mentransfer 

ilmu pengetahuan namun guru yang professional adalah mampu memiliki tugas 

mendidik dan mendorong pesrta didik untuk menghasilkan lulusan yang 

berkualitas. 

2. Target luaran dari penelitian ini adalah dapat dimuat dalam jurnal artikel ilmiah. 

3. Target selanjutnya adalah penelitian ini diharapkan dapat menghasilakan produk 

dalam bentuk bahan ajar yang akan menjadi pedoman bagi tenaga pengajar, 

orang tua, dan masyarakat dalam mengimplementasikan nilai nilai moral pada 

peserta didik demi untuk terwujudnya pelaksanaan pendidikan karakter dlam 

lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat. 
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RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Rencana tahapan berikutnya pada penelitian ini ketika menemukan model 

yang cocok pada pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter melalui Full 

Day School maka model inilah yang akan terus di sosialisasikan kepada masyarakat, 

pendidik, peserta didik, orang tua dan seluruh elemen elemen yang tergabung dalam 

aktfitas pendidikan.sehingga program ini bukan hanya sekedar keinginan pemerintah 

saja, tetapi menajdi keinginan semua pihak. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1. Kesimpulan 

 Program penguatan pendidikan karakter adalah program yang menuntut 

perubahan prilaku guru dan siswa kearah yang lebih baik dalam melaksanakan 

pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945.Dalam kaitan ini sikap dan 

prilaku budi pekerti mengandung lima(5) jangkauan yaitua : (i) sikap dan prilaku 

dalam hubungannya dengan tuhan, (ii) sikap dan prilaku dalam hubungannya dengan 

diri sendiri, (iii) sikap dan prilaku dalam hubungannya dengan keluarga, (iv) sikap 

dan prilaku dalam hubungannya dengan masyarakat dan bangsa, dan (v) sikap dan 

prilaku dalam hubungannya dengan alam sekitar 

 

7.2. Saran 

 Dalam penelitian ini masih banyak hal hal yang kurang dan perlu adanya 

masukan dari berbagai pihak demi perbaikan dan terwujudnya pendidikan yang 

berkualitas. 
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