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ABSTRAK 

 

Pendidikan merupakan pondasi dalam pembangunan suatu bangsa yang 
mengedepankan kecerdasan akal, mental, dan spiritual. Sama halnya dengan 
pendidikan, karakter juga merupakan hal yang mendasar bagi manusia. Maraknya 
kasus kemerosotan moralitas yang melibatkan pelajar di Indonesia saat ini 
menjadi salah satu perhatian kuat pemerintah. Maka pembentukan karakter 
kepada anak harus dimulai sejak dini dengan program pembentukan karakter 
dalam kurikulum sekolah, salah satunya Program Diniyah. Penelitian ini 
bertujuan: 1) Untuk mendiskripsikan nilai karakter apa saja yang ditanamkan 
melalui Program Diniyah  di SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen, 2) 
Untuk mengetahui implementasi Program Diniyah di SD Birrul Walidain 
Muhammadiyah Sragen dalam menanamkan nilai karakter siswa. Model 
penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan 
pendekatan kualitatif, dengan subjek penelitiannya adalah siswa, guru dan kepala 
sekolah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa: 1) 
Implementasi Program Diniyah dapat menanamkan nilai karakter siswa 
diantaranya yaitu: religius, jujur, disiplin, kreatif, mandiri, semangat, cinta tanah 
air, bersahabat, peduli sosial, dan tanggungjawab, 2) Implementasi Program 

Diniyah dapat berjalan efektif berdasarkan tujuan yang ditetapkan oleh sekolah 
yang mencakup 3 komponen program, yakni tarbiyah jismiyah, tarbiyah aqliyah, 
tarbiyah adabyah, dan dukungan sistem yang terangkum dalam program-program 
sekolah yaitu: Kuliah Tujuh Menit (KULTUM), Infaq Siswa, Pendampingan 
Sholat dan Wudhu, Subuh Call, Home Visit, Baitul Arqam (MABIT), Jelang Masa 
Puber, Keputrian, Peringatan Hari Besar Islam dan Peringatan Hari Besar 
Nasional (PHBI dan PHBN). 

ABSTRACT 

Education is the foundation in development of a nation that put forward 
the intelligence of mind, mental, and spiritual. As with education, character is 
also fundamental to humans. Now, the rise of morality cases involving students 
in Indonesia is one of the government's strong concerns. So the character 
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formation to the child must be started early with the program of character 
building in the school curriculum, one of the Diniyah Program. This study aims 
to: 1) To describe the value of any character that is implanted through Diniyah 
Program in SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen, 2) To know the 
implementation of Diniyah Program in SD Birrul Walidain Muhammadiyah 
Sragen in instilling student character values. The research model used is field 
research and qualitative approach, with research subjects are students, teachers 
and principals. Data collection methods used were interviews, observation, and 
documentation. Based on this research, it can be concluded that: 1) 
Implementation of Diniyah Program can inculcate students' character values such 
as: religious, honest, discipline, creative, independent, spirit, love homeland, 
friendship, social care and responsibility, 2) Implementation of Diniyah Program 
can effectively based on the objective set by the school that includes 3 
components of the program, namely tarbiyah jismiyah, tarbiyah aqliyah, 
tarbiyah adabyah, and support system summarized in the school programs are: 
Seven Minute Lecture (KULTUM), Infaq Students, Assisted Prayer and Wudhu, 
Subuh Call, Home Visit, Baitul Arqam (MABIT), Coming to Puberty, Keputrian, 
Celebration of Islamic Day and Celebration of National Day (PHBI and PHBN). 
 

 

1. PENDAHULUAN   

1.1. Latar Belakang  

Pendidikan adalah hak semua warga negara sesuai yang 

diamanatkan dalam Undang-Undang, tidak hanya sebatas 

mengedepankan kecerdasan akal saja, namun juga kecerdasan mental dan 

spiritual.1 Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan pondasi dalam 

pembangunan suatu bangsa untuk mencetak sumber daya manusia yang 

dapat bersaing dengan bangsa lain. Salah satu unsur yang mendasar 

dalam membangun bangsa adalah terbentuknya kepribadian yang unggul, 

sehingga karakter bangsa tersebut menjadi jelas. Hal tersebut dapat 

diwujudkan dengan cara mengimplementasikannya dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan pendidikan yang sistematik dan komprehensif.2 

Sama halnya dengan pendidikan, karakter juga merupakan hal yang 

mendasar bagi manusia. Karakter adalah pembeda manusia dengan 
                                                           

1Sesuai diamanatkan dalam UU. No. 20/2003  adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

2Thomas Lickona, Education for Character (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm.vii. 
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binatang. Manusia tanpa karakter adalah manusia yang sudah 

“membinatang”.3 Saat ini pembangunan karakter bangsa menjadi salah 

satu perhatian kuat pemerintah, karena melihat banyaknya kasus yang 

menyangkut kemerosotan moralitas yang melibatkan pelajar di 

Indonesia. Sepatutnya program pembangunan karakter ini disambut baik 

dan dirumuskan langkah-langkah sistematik dan komprehensif untuk 

diimplementasikan dalam proses pendidikan. Pendidikan karakter 

bukanlah kebijakan baru dalam pendidikan melainkan upaya 

mengembalikan penyelenggaraan pendidikan kepada esensi yang 

sesungguhnya.4 

Kemerosotan karakter anak bangsa diperkuat dengan adanya bukti-

bukti kenakalan remaja. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pihak 

Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2015 mengenai oknum siswa 

sekolah yang menjadi kawanan begal sepeda motor. Oknum siswa ini ada 

yang berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah 

Umum di berbagai daerah.5 Selain itu, hasil survei Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa sedikitnya 

ada 3000 kasus menyebar pada 9 dari 34 provinsi yang terdata adanya 

human traficking (penjualan anak) hingga aksi-aksi kejahatan dan 

kekerasan seksual terhadap anak. 

Salah satu sekolah yang mengembangkan dan menekankan 

pendidikan karakter yaitu SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. 

Sekolah tersebut selain menekankan pada aspek kognitif peserta didiknya 

juga sangat memperhatikan aspek pendidikan karakter didalam 

kurikulum sekolah tersebut yang diberi nama Program Diniyah. Karena 

                                                           
3Zubaedi, desain pendidikan karakter: konsepsi dan aplikasinya dalam pendidikan, (Jakarta: 

prenada Media, 2011),, hlm.1. 
4Sebagaimana diamanatkan dalam UU. No. 20/2003 pasal 3 tentang Sisdiknas dinyatakan bahwa “ 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreativ, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab”. 

5Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah (Yokyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2015), hlm.3. 
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sekolah tersebut sadar pembentukan karakter kepada anak haruslah 

dimulai sejak usia dini, maka dijadikanlah program pembentukan 

karakter tersebut menjadi sebuah program dalam kurikulum sekolah. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai 

implementasi pelaksanaan program tersebut terhadap pembentukan 

karakter siswa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari beberapa uraian di atas, menjadi alasan penulis ingin mengali 

lebih dalam mengenai masalah-masalah yang muncul. Maka peneliti 

bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program 

Diniyah Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Sd Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen Tahun Ajaran 2016/2017”. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Masalah 

1.3.1 Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan 

yang dirumuskan peneliti. Adapun tujuan tersebut yaitu sebagai 

berikut: 1) Untuk mendeskripsikan nilai karakter apa saja yang 

ditanamkan melalui Program Diniyah yang ada di SD Birrul 

Walidain Muhammadyah Sragen. 2) Untuk mengetahui 

implementasi Program Diniyah di SD Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen dalam menanamkan nilai karakter siswa. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis atau 

pihak yang terkait dalam penelitian ini: 1) Secara teoritik hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan wawasan 

keilmuan tentang Program Diniyah yang ada di SD Birrul 

Walidain Muhammadyah Sragen dan memberikan manfaat positif 

berupa informasi ilmiah dalam meningkatkan kualitas pendidikan 

melalui implementasi Program Diniyah dalam menanamkan nilai 

karakter siswa guna membentuk pribadi yang seimbang antara 

spiritual, emosional, dan intelektual. Selain itu dapat dijadikan 
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sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam pengembangan 

penelitian selanjutnya. 2) Secara praktis hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, masukan 

dan pertimbangan dalam mengembangkan dan meningkatkan 

layanan Program Diniyah di SD Birrul Walidain Muhammadiyah 

Sragen. Bagi instansi terkait hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengoreksi dan 

membenahi berbagai kekurangan dalam implementasi Program 

Diniyah.  

1.4 Tinjauan Pustaka  

Untuk menunjukkan keasliaan penulisan skripsi ini maka 

diperlukan hasil penelitian skripsi terdahulu yang pokok bahasannya 

relevan dengan rencana penelitian skripsi ini. Beberapa penelitian yang 

berhubungan dengan masalah yang penulis angkat, antara lain : 

1.4.1 Zahrotul Husna dalam penelitiannya membahas tentang adanya 

pengaruh pendidikan Madrasah Diniyah yang positif dan 

signifikan terhadap karakter anak.6 

1.4.2 Ismadi dalam penelitiannya membahas tentang adanya proses 

pembentukan karakter di Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung 

Depok Sleman yang dapat dilihat dalam beberapa hal, antara lain 

kegiatan belajar mengajar, proses pembelajaran, kegiatan 

ekstrakurikuler, serta kebijakan kepala madrasah dalam rangka 

pembangunan nilai karakter.7 

1.4.3 Dian Susila Wijaya dalam penelitiannya membahas tentang 

pelaksanaan pembentukan karakter di SD Muhammadiyah Al 

Mujahidin Wonosari Gunungkidul dilakukan dengan cara 

keteladanan di kelas, melatih langsung kepada anak melalui 

pembelajaran di kelas, pembiasaan, integrasi pedidikan karakter 
                                                           

6 Zahrotul Khusna, Pengaruh Pendidikan Madrasah Diniyah dan Orang Tua terhadap Karakter 
Anak (Studi Kasus di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Dukuh Jetis Desa Sangubanyu Kecamatan Bawang 
Kabupaten Batang, Skripsi, ( Salatiga: STAIN, 2014 ). 

7 Ismadi,Pembentukan Karakter Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung Depok Sleman 
Melalui Sistem Full Day School, Skripsi ( Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013 ). 
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dengan mata pelajaran, integrasi pendidikan karakter dengan 

budaya sekolah, integrasi pendidikan karakter dengan kegiata 

ekstrakurikuler, dan integrasi pendidikan karakter dengan 

pembiasaan berperilaku.8 

1.4.4 Murniyetti, Engkizar, dan Fuady Anwar dalam penelitiannya 

membahas tentang pentingnya pendidikan karakter bagi siswa. 

Pola pendidikan karakter dapat disesuaikan dengan corak dan 

karakteristik sekolah dan siswanya.9 

1.5 Tinjauan Teoritik  

Kata implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan kata program merupakan 

rancangan mengenai asas serta usaha.10 Dengan demikian yang dimaksud 

dengan implementasi program adalah serangkaian langkah-langkah 

dalam melaksanakan semua kegiatan dan layanan yang telah dirancang 

dan disusun. Sedangkan yang dimaksud dengan Program Diniyah adalah 

salah satu rancangan dalam dunia pendidikan berbasis Islami melalui 

beberapa asas dan usaha yang tertata. Tujuan dari Program Diniyah 

yakni untuk mengembangkan seluruh potensi dan kepribadian siswa 

secara optimal sehingga terwujud siswa yang tangguh menghadapi masa 

kini dan masa mendatang, yaitu siswa yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi, sehat jasmani dan rohani, 

mempunyai kepribadian yang mantap, mandiri, serta mempunyai 

tanggung jawab terhadap diri, masyarakat, dan bangsanya.11 

Implementasi Program Diniyah sebagaimana di dasarkan pada 

konsep ajaran Islam memiliki 3 komponen utama yaitu: Tarbiyah 

                                                           
8 Dian Susila Wijaya, Upaya Pembentukan Karakter Siswa di SD Muhammadiyah Al Mujahidin 

Wonosari Gunungkidul, Skripsi ( Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014 ). 
9 Murniyetti, Engkizar, dan Fuady Anwar, Pola Pelaksanaan Pendidikan Karakter Terhadap Siswa 

Sekolah Dasar, jurnal pendidikan ( Padang: UNP, 2016 ). 
10 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm.529 
11 Achmad Juntika Nurihsan, Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan, hlm.42. 
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Jismiyah, Tarbiyah Aqliyah, dan Tarbiyah Adabiyah. Tarbiyah Jismiyah 

yakni segala rupa pendidikan yang wujudnya menyuburkan dan 

menyehatkan tubuh serta menegakkannya, Tarbiyah Aqliyah merupakan 

rupa pendidikan dan pelajaran yang akibatnya mencerdaskan akal 

menajamkan otak, dan Tarbiyah Adabiyah merupakan segala rupa 

praktik maupun berupa teori yang wujudnya meningkatkan budi dan 

meningkatkan perangai.12 

Strategi-strategi yang dapat digunakan dalam penerapan Program 

Diniyah menuju terbentuknya karakter siswa terdiri dari tiga strategi, 

yaitu; Moral Knowing, Moral Loving, Moral Doing. Pada Moral Knowing 

diorientasikan pada penguasaan pengetahuan tentang nilai-nilai. 

Sedangkan pada Moral Lovig dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa 

cinta dan rasa butuh terhadap nilai-nilai akhlak mulia. Dan pada Moral 

Doing, siswa dapat mempraktikan nilai-nilai akhlak mulia itu dalam 

perilakunya sehari-hari.13 

Nilai karakter merupakan nilai perilaku manusia yang berhubungan 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan 

negara yang terwujud dalam pikiran, sikap dan perbuatan. Menurut 

Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum Kemendiknas RI 

dalam buku pelatihan dan pengembangan pendidikan budaya karakter 

bangsa telah menuliskan delapan belas karakter pendidikan budaya 

karakter bangsa, yaitu Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, 

Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, 

Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi, Bersahabat/Komunikatif, Cinta 

Damai, Gemar Membaca, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial, dan 

Tanggungjawab.14 

 

                                                           
12 Abdul majid dan Dian Andayani. Pendidikan karakter perspektif Islam(Bandung: PT Remaja Rosada 

Karya, 2012) Hlm. 70. 
13 Abdul majid dan Dian Andayani. Pendidikan karakter perspektif Islam(Bandung: PT Remaja Rosada 

Karya, 2012) Hlm. 112-113. 
14 Muchlas Samani, Konsep dan Model Pendidikan Karakter (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 

hlm.40. 
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2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari 

kehidupan nyata guna memecahkan masalah-masalah praktis yang ada di 

masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh berupa data kualitatif.15 

Penelitian ini dilakukan di SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen 

yang beralamat di jalan Batanghari-Sumengko, Sragen Tengah, Kec. Sragen, 

Kab. Sragen. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan metode 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, 

mengikuti konsep yang diberikan Milles and Huberman. Aktivitas dalam 

analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclution 

drawing/verification.16  

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen beralamatkan di Jl. 

Batanghari – RT 02/XII Sumengko – Sragen Tengah, Sragen, 57213 Jawa 

Tengah, yang dibangun di atas tanah wakaf seluas 5000 m2
. 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, Program 

Diniyah merupakan program yang diberikan SD Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen terhadap anak  didik secara keseluruhan. Keseluruhan 

terseut melingkupi intelektualnya, emosionalnya, fisiknya, keagamaannya, dan 

segala hal yang berkaitan dengan anak. SD Birrul Walidain Muhammadiyah 

Sragen berupaya memberikan program yang tertata dalam kurikulum agar anak 

tumbuh dengan bakat dan potensinya masing-masing. Program ini dilakukan 

                                                           
15 Sarwono, MetodePenelitianKuantitatifdanKualitatif (Yogyakarta: GrahaIlmu, 2006), hlm.223. 
16 Sugiyono, MemahamiPenelitianKualitatif (Bandung: Alfabeta), hlm. 91 
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dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik, serta melibatkan kerjasama yang 

baik antara sekolah, dan orang tua.17 

Adapun kegiatan Program Diniyah di SD Birrul Walidain Muhammadiyah 

Sragen yaitu: KULTUM, Infaq Siswa, Pendampingan Sholat dan Wudlu,  

Subuh Call, Home Visit, MABIT (Baitul Arqam), Jelang Masa Puber, 

Keputrian, serta Peringatan Hari Besar Islam dan Peringatan Hari Besar 

Nasional (PHBI dan PHBN). Dalam mengaplikasikan Program Diniyah 

tersebut, sekolah melibatkan kerjasama antar personel sekolah, orang tua dan 

masyarakat. Pengaruh implementasi Program Diniyah cukup efektif dan 

program tersebut berpengaruh dalam menanamkan karakter siswa-siswi SD 

Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi,  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

4.1.1  Implementasi Program Diniyah dapat menanamkan nilai 

karakter siswa diantaranya yaitu: religius, jujur, disiplin, kreatif, 

mandiri, semangat, cinta tanah air, bersahabat, peduli sosial, dan 

tanggungjawab. 

4.1.2 Implementasi Program Diniyah dapat berjalan efektif dengan 

mencakup 3 komponen program yakni tarbiyah jismiyah, 

tarbiyah aqliyah, tarbiyah adabyah, dan dukungan sistem yang 

terangkum dalam program-program sekolah yaitu: Kuliah Tujuh 

Menit (KULTUM), Infaq Siswa, Pendampingan sholat dan 

wudhu, subuh call, Home Visit, Baitul Arqam (MABIT), Jelang 

Masa Puber, Keputrian, Peringatan Hari Besar Islam dan 

Peringatan Hari Besar Nasional (PHBI dan PHBN). 

 

 

                                                           
17 Hasil Observasi pada hari kamis tanggal 20 April 2017. 
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4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dipaparkan, 

ada beberapa saran diantaranya yaitu: 

4.2.1 Kepada pimpinan sekolah, guru dan karyawan SD Birrul 

Walidian Muhammadiyah Sragen hendaknya terus melakukan 

perbaikan, peningkatan dan pengembangan terhadap program-

program sekolah yang telah ada. 

4.2.2 Kepada para orang tua hendaknya menyambut dengan baik, 

mendukung dan ikut serta dalam mensukseskan program-

program sekolah. 

4.2.3 Kepada seluruh siswa SD Birrul Walidain Muhammadiyah 

Sragen hendaknya menerima dan merespon dengan baik setiap 

program yang diterapkan di sekolah, serta berperan aktif di 

dalam program-program tersebut. 
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