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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat tumbuh 

berkembang menjadi manusia yang utuh sebagai makhluk yang diciptakan 

oleh Tuhan Yang Maha Esa (TYME). Pendidikan dalam Islam seperti 

tersurat dalam Al-Qur‟an Surat Al-„Alaq ayat 1-5 sebagai berikut. 

                                

                      

  

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, 

dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) 

dengan perantaran kalam
1
, Dia mengajar kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya. (Q.S. Al-„Alaq: 1-5). 
 

Maksud dari kutipan Surat Al-„Alaq ayat 1-5 bahwa Allah SWT 

memerintahkan umat manusia untuk membaca, yang dalam konteks ini 

melalui pendidikan. Jika dicermati lebih lanjut, perintah ini menjadi rujukan 

bahwa pendidikan membantu manusia menjadi sadar terhadap peran dan 

tanggungjawab sehingga senantiasa meningkatkan potensi-potensi diri untuk 

menghadapi tantangan dan perubahan kehidupan. Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional telah mengisyaratkan tiga ranah tujuan sebagai tujuan 

utuh pendidikan yang harus dicapai. Ketiga ranah itu adalah pengembangan 

                                                             
1
 Maksudnya bahwa Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca. 
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watak dan peradaban bangsa sebagai tujuan eksistensial, pencerdasan 

kehidupan bangsa sebagai tujuan kolektif dan pengembangan potensi peserta 

didik sebagai tujuan individual. (Kartadinata, 2010: 50-51). 

Pendidikan nasional yang disiapkan untuk menunjang pencapaian 

kehidupan yang cerdas dan berkualitas tersebut menjadi semakin penting 

untuk dijalankan dengan penuh tanggung jawab, karena tantangan dan 

persaingan kehidupan sekarang ini membutuhkan kesiapan dari seluruh 

sumberdaya manusia (peserta didik). Mereka dihadapkan pada sumber-

sumber informasi yang melimpah, dunia kerja yang terus berubah dan penuh 

persaingan, ekspansi budaya dan teknologi dari luar negeri, dan kehidupan 

masyarakat semakin kompleks. Hal ini juga menjadikan peran pendidikan 

yang semakin berat dan kompleks dimana pendidikan harus mampu 

mengembangkan keterampilan-keterampilan yang tepat untuk menguasai 

kekuatan kecepatan, kompleksitas, dan ketidakpastian yang saling ber-

hubungan satu sama lain. (Rose, dkk., 2007: 2). 

Harapan yang begitu besar terhadap peran strategis pendidikan di atas 

belum tercapai dengan optimal, bahkan pendidikan cenderung tidak sesuai 

dengan perkembangan peserta didik dan zaman. Hal ini dapat dilihat dari 

fakta sebagaimana diungkap Nugroho (2008: 7-12) bahwa semakin tinggi 

pendidikan semakin tinggi potensi pengangguran, kasus-kasus perjokian saat 

penyelenggaraan Ujian Nasional atau ujian masuk Perguruan Tinggi (PT), 

lembaga pendidikan mengisolasi peserta didik dan membentuk perilaku 

instan yang semata-mata berorientasi hasil dan kurang mengutamakan 
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proses serta melemahkan karakter. (Kartadinata, 2010: 50-51). Oleh 

karenanya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional pun sudah 

mulai menyadari bahwa krisis moral yang terjadi terutama pada generasi 

muda dan di lingkungan pendidikan. 

Kesadaran ini ditindaklanjuti dengan merancang dan menerapkan 

pendidikan karakter ke dalam sistem pendidikan atau sekolah.
2
 Pendidikan 

dan pembangunan karakter sebagaimana dalam Koran Tempo (22/ 05/ 2017) 

merupakan bagian penting dalam peradaban bangsa dan peserta didik 

dengan karakter kuat akan mampu meningkatkan mutu pendidikan nasional. 

Sementara Harian Kompas (31/ 08/ 2010) memberitakan bahwa pendidikan 

karakter yang diterapkan adalah pendidikan karakter yang dapat mem-

bangun wawasan kebangsaan serta mendorong inovasi dan kreasi siswa. 

Selain itu, ada nilai-nilai yang perlu dibangun dalam diri peserta didik 

seperti kejujuran, kerja keras, menghargai perbedaan, kerja sama, toleransi, 

dan disiplin, yang kesemuanya dapat dilaksanakan pada lembaga pendidikan 

mulai jenjang pendidikan dasar (setingkat SD).
3
 

Peserta didik pada usia sekolah dasar sedang mengalami pertumbuhan 

dan perkembangan baik intelektual, emosional maupun pertumbuhan 

badaniyah, sehingga apabila pendidik salah dalam penanganannya maka 

                                                             
2
 Kesadaran itu dilandasi dengan adanya produk hukum berupa Keputusan Presiden yang 

menyebutkan bahwa setiap jenjang pendidikan di Indonesia harus melaksanakan pendidikan 

karakter. Lihat, Keputusan Presiden RI No 1 Tahun 2010 
3
 Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan 

menengah, dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa, pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) 

dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) dan Madarasah Tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain yang sederajat. Lihat, Undang-undang 

Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 (Pasal 17 ayat 1 dan 2). 
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output yang dihasilkan tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

Globalisasi mempengaruhi setiap sektor kehidupan sehingga menyebabkan 

krisis multidimensi salah satunya di bidang pendidikan sekolah dasar. 

Banyak lulusan maupun peserta didik yang masih sekolah memiliki prestasi 

cemerlang tetapi akhlak dan moralnya tidak sesuai sebagaimana tujuan 

pendidikan. Kurangnya rasa sopan santun kepada orang tua, adanya tindak 

kekerasan dan kriminalitas, pergaulan bebas, rendahnya sikap tenggang rasa 

maupun saling menghormati dan sebagainya. Oleh karenanya, Kementerian 

Pendidikan Nasional tahun 2010 melalui Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Menengah Nasional (RJPM) Tahun 2010-2014 yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian visi dan misi pembangunan 

nasional (RPJP 2005-2025)—menginstruksikan dilaksanakannya pendidikan 

karakter tanpa terkecuali di SD Kebon Dalem 2 dan SD Islam Tunas 

Harapan Kota Semarang. 

Ditinjau dari aspek latarbelakang keagamaan serta kedudukan 

lembaga/ yayasan yang menaunginya, SD Kebon Dalem 2 dan SD Islam 

Tunas Harapan Kota Semarang memiliki perbedaan yang cukup mencolok. 

Diketahui, SD Kebon Dalem 2 Semarang adalah lembaga pendidikan dasar 

di bawah yayasan Katolik, sedangkan SD Islam Tunas Harapan Semarang 

sudah dapat dipastikan berada di bawah naungan yayasan berkarakteristik 

Islam. Meski demikian kedua lembaga sama-sama mengimplementasikan 

kebijakan nasional berupa pelaksanaan pendidikan karakter bagi para 
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siswanya di lembaga masing-masing. Kedua lembaga dengan beragam 

perbedaan tentu menyisakan problem dan keunggulan masing-masing. 

Demikian pula dengan bentuk-bentuk kenakalan oleh peserta didik 

dimungkinkan mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Betapa tidak, 

siswa pada SD Kebon Dalem 2 tentu rata-rata terdiri atas keturunan 

Tionghoa, dan beragama Katolik sedangkan SD Islam Tunas Harapan 

Semarang didominasi peserta didik mayoritas muslim (Islam). Ini akan 

menjadi kasus yang cukup menarik untuk ditelisik secara lebih dalam. Hal 

ini terutama didukung isu-isu miring yang dilancarkan terhadap WNI 

keturunan Tionghoa yang juga dikait-kaitkan dengan isu komunisme 

Indonesia yang belakangan ini mengemuka. Berkaca dari wacana tersebut, 

peneliti berupaya untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan 

studi Pendidikan Agama Islam. Adapun judul penelitian ini adalah: 

“Perbandingan Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Sekolah Katolik dan 

Sekolah Islam (Studi Kasus di SD Kebon Dalem 2 dan SD Islam Tunas 

Harapan Semarang)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Apa dasar pemikiran pendidikan karakter di SD Kebon Dalem 2 dan SD 

Islam Tunas Harapan Kota Semarang ? 
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2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter di SD Kebon Dalem 2 dan 

SD Islam Tunas Harapan Kota Semarang ? 

3. Apa saja kendala pelaksanaan pendidikan karakter di SD Kebon Dalem 2 

dan SD Islam Tunas Harapan Kota Semarang ? 

4. Bagaimana strategi optimalisasi pelaksanaan pendidikan karakter di SD 

Kebon Dalem 2 dan SD Islam Tunas Harapan Kota Semarang ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan disusunnya penelitian ini adalah untuk mengetahui, 

menjelaskan dan menganalisis tentang: 

a. Dasar pemikiran pendidikan karakter di SD Kebon Dalem 2 dan SD 

Islam Tunas Harapan Kota Semarang. 

b. Pelaksanaan pendidikan karakter di SD Kebon Dalem 2 dan SD 

Islam Tunas Harapan Kota Semarang. 

c. Kendala pelaksanaan pendidikan karakter di SD Kebon Dalem 2 dan 

SD Islam Tunas Harapan Kota Semarang. 

d. Strategi optimalisasi pelaksanaan pendidikan karakter di SD Kebon 

Dalem 2 dan SD Islam Tunas Harapan Kota Semarang. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

akademis, teoritis maupun secara praktis yang dijelaskan di bawah ini.  
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a. Secara Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan khasanah 

ilmu pengetahuan, khususnya ilmu kependidikan Islam mengenai 

pemahaman dan pengamalan nilai-nilai pendidikan karakter yang 

belakangan ini menuai relevansinya terhadap beragam kasus 

degradasi bangsa ini. 

b. Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan:  

1) Mampu menjadi acuan bagi kepala sekolah dan para guru dalam 

melaksanakan pengamalan nilai-nilai pendidikan karakter di SD 

Kebon Dalem 2 dan SD Islam Tunas Harapan Semarang 

sehingga khasanah baru perbandingan tata cara pelaksanaan 

pendidikan karakter di sekolah Katolik maupun di sekolah 

Islam. Dengan demikian ditemukan sebuah solusi pelaksanaan 

pendidikan yang ideal, mapan serta berguna bagi semua aspek 

lembaga pendidikan di Indonesia tanpa terkecuali lembaga pen-

didikan non-Islam. 

2) Mampu memberikan gambaran kepada pembaca mengenai 

perbandingan tentang tata cara, penerapan dan pelaksanaan 

pendidikan karakter di sekolah Katolik (SD Kebon Dalem 2) 

maupun di sekolah Islam (SD Tunas Harapan) Semarang, serta 

sekolah-sekolah lain di tanah air. 
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3) Mampu dijadikan sebagai pegangan (referensi) terutama dalam 

melakukan penelitian tema serupa, namujn memiliki obyek dan 

subyek berbeda. Dengan demikian akan mudah ditemukan  

khasanah dan keilmuan baru yang memiliki arti penting bagi 

pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. 

 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research),
4
 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang oleh Moleong (2005: 

4) disebut sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif, yakni penelitian yang hasil akhirnya berupa kata-kata 

tertulis atau lisan, serta orang-orang dan perilaku yang dapat diamati 

dan di arahkan pada latar alamiah secara holistik (utuh). Namun 

supaya sasaran penelitian ini tercapai, maka dalam penggunaan metode 

ini perlu diadakannya langkah-langkah yang sistematis dan berencana 

sesuai kaidah keilmuan. “Sistematis” artinya bahwa penelitian ini 

dilakukan sesuai dengan kerangka tertentu dan/ dari yang paling 

sederhana hingga tingkat yang kompleks. Sehingga tujuan dari 

penelitian ini dapat tercapai secara efektif. Sedangkan yang dimaksud 

dengan “berencana” bahwa penelitian ini telah diperkirakan sebelum 

pelaksanaan.”Konsep ilmiah” di sini diartikan bahwa penelitian ini dari 

                                                             
4
 Penelitian lapangan (field reseach) adalah penelitian yang menggunakan lapangan sebagai 

obyeknya karena  dinilai mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian. 
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awal hingga akhir selalu mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan 

yakni berupa prinsip-prinsip yang digunakan untuk memperolah ilmu 

pengetahuan. (Arikunto, 1996: 14). 

Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti dapat melakukan 

penelitian secara alamiah, sedangkan peneliti dapat menjadi instrumen 

kuncinya. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada makna dan 

terikat nilai. Penelitian kualitatif penting digunakan terutama untuk 

mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi 

sosial, untuk mengembangkan teori serta memastikan kebenaran data. 

Selain itu, penelitian kualitatif bersifat deskriptif sehingga mudah 

dalam pemaparan datanya. 

 

2. Sumber Data 

Pada penelitian tentang pelaksanaan pendidikan karakter di SD 

Kebon Dalem 2 dan SD Islam Tunas Harapan Kota Semarang ini 

peneliti gunakan dua sumber data, yakni sumber data secara primer, 

dan sumber data sekunder. Data primer adalah data utama sebagai 

obyek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini data yang 

bersumber dari sumber utama penelitian yang terdiri atas kepala, guru 

serta personal lain yang berkompeten dalam pengambilan data. Data 

sekunder adalah data pendukung penelitian yang bersumber dari buku-

buku dan referensi lain seperti jurnal, koran atau surat kabar, majalah, 

internet, dan lainnya, yang mengkaji tentang pelaksanaan pendidikan 

karakter di SD Kebon Dalem 2 dan SD Islam Tunas Harapan Kota 
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Semarang. Selain itu, data sekunder lainnya adalah profil dan 

dokumentasi yang diperoleh dari SD Kebon Dalem 2 dan SD Islam 

Tunas Harapan Kota Semarang selama penelitian berlangsung. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian sangatlah penting 

karena digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang 

berhubungan dengan studi literatur maupun data yang dihasilkan dari 

data empirik di lapangan. Dalam studi literatur, peneliti melakukan 

telaah buku, karya ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan tema 

penelitian, yang untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan/ alat utama 

bagi praktik di lapangan. Adapun secara empirik penulis menggunakan 

beberapa teknik, yakni: 

a. Observasi  

Obervasi merupakan metode yang digunakan melalui 

pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap 

suatu obyek dengan menggunakan keseluruhan alat indra. Data 

yang dihimpun dengan teknik ini adalah situasi umum sekolah 

serta berkaitan dengan fokus penelitian yakni tentang pelaksanaan 

pendidikan karakter di SD Kebon Dalem 2 dan SD Islam Tunas 

Harapan Kota Semarang. 

b. Wawancara  

Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan 

data melalui komunikasi langsung pewawancara (interviewer) 



11 
 

dengan responden. Menurut Moleong (2005: 186), wawancara 

adalah sebuah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) meng-

ajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu sehingga terjadilah komunikasi antara 

pewawancara dengan terwawancara. 

Begitu pula dengan proses penelitian ini, peneliti melaku-

kan wawancara secara bebas namun terpimpin—yang oleh Nawawi 

(1995: 23) yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas dalam 

arti responden diberi kebebasan untuk menjawab akan tetapi dalam 

batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan 

wawancara yang telah disusun, sementara peneliti tetap menggiring 

responden untuk tetap fokus pada tema. Teknik interview ini 

dilakukan untuk mendapatkan informasi terhadap data-data yang 

berkaitan dengan segala sesuatu tentang pelaksanaan pendidikan 

karakter di SD Kebon Dalem 2 dan SD Islam Tunas Harapan Kota 

Semarang. Adapun, informan dalam penelitian ini terdiri dari 

kepala, guru serta siswa di SD Kebon Dalem 2 dan SD Islam 

Tunas Harapan Kota Semarang. 

Kegiatan wawancara dalam penelitian ini dilakukan sesuai 

dengan keperluan data, yakni selama proses penelitian ini 

berlangsung. Artinya, peneliti tidak setiap hari berada di lokasi 

penelitian untuk melakukan wawancara melainkan pada saat-saat 
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tertentu saja. Meski demikian, wawancara dapat dilakukan 

sekurang-kurangnya satu kali selama proses penelitian. Namun 

tidak menutup kemungkinan peneliti kembali melakukan wawan-

cara pada tahap berikutnya, jika diperlukan. Bahwa wawancara 

dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan data dari 

lapangan. 

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu teknik penelitian yang 

digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat 

dokumenter, baik data itu berupa catatan harian, memori atau 

catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dokumen 

sebagaimana disebutkan Sarlito (2000: 71-73) adalah data-data 

tertulis yang digunakan untuk mengungkap data tentang penanam-

an nilai-nilai pendidikan Islam. Sedangkan data-data dokumen 

yang digali dalam penelitian ini misalnya data yang berkaitan 

dengan sejarah, lokasi, data guru, siswa dan karyawan, sarana dan 

prasarana, maupun kegiatan pembelajaran di SD Kebon Dalem 2 

dan SD Islam Tunas Harapan Kota Semarang.  

 

4. Teknik Analisis Data 

Analisa data tidak lain adalah proses pencarian dan penyusunan 

secara sistematis semua transkrip wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti dapat mem-
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peroleh pemahanannya sendiri, melalui semua itu dan mengungkapkan 

atau menyajikan apa yang telah ditemukannya kepada orang lain. 

Menurut Moleong (2005: 280) analisis data adalah proses meng-

organisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumus-

kan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.  

Kegiatan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

baik bersamaan dengan pengumpulan data ataupun sesudahnya, yakni 

pengerjaan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif harus diikuti 

dengan pengerjaan menulis, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi 

serta menyajikan data. Langkah-langkah dalam menganalisis data 

terdiri dari teorisai, analisis induktif, analisis tipologis, serta 

anumerasi. Moleong (2005: 60) menegaskan bahwa pekerjaan analisis 

data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, 

serta mengkategorikannya. Tujuannya adalah menemukan makna yang 

akhirnya bisa diangkat menjadi teori. Adapun, pada prinsipnya pokok 

pemikiran kualitatif adalah untuk menemukan teori data, serta menguji 

suatu teori yang sedang berlaku. Data yang diperoleh dalam penelitian 

ini pada hakikatnya berwujud kata-kata, kalimat, atau paragraf, dan 

dinyatakan dalam bentuk narasi yang bersifat deskripsi mengenai 

peristiwa-peristiwa nyata dan terjadi atau dialami subyek, oleh karena 

itu, teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis-deskriptif. 
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Menurut Miles dan Huberman (1992, h.48-49) analisis 

deskriptif dilaksanakan melalui tiga alur kegiatan yang saling berkaitan 

satu dengan yang lainnya. Dari tiga alur kegiatan itu adalah: (1) 

reduksi data; (2) penyajian data; (3) penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Dari ketiga alur di bawah ini diharapkan dapat membuat 

data menjadi bermakna.  

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga 

dapat ditarik sebuah kesimpulan akhir dan verifikasi. Miles dan 

Huberman (1992, h. 49). Fenomena ini dilakukan secara terus-

menerus selama penelitian ini berlangsung. Setelah pengumpulan 

data selesai dilakukan, semua catatan lapangan dibaca, dipahami 

dan dibuat ringkasan kontak yang berisi uraian dalam hal 

penelitian terhadap catatan lapangan, pemfokusan, dan penjawab-

an terhadap masalah yang diteliti. 

b. Penyajian data 

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola 

yang bermakna serta memberikan kemungkinan adaanya 

penarikan kesimpulan serta memberikan data. Penyajian data 

dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk menemukan suatu 

makna dari data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun 
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secara sistematis, dari bentuk informasi yang kompleks menjadi 

sederhan namun selektif. (Miles dan Huberman, 1992, 52). 

c. Penarikan kesimpulan 

Analisis data yang dikumpulkan selama pengumpulan data 

dan sesudah pengumpulan data digunakan untuk menarik suatu 

kesimpulan, sehingga dapat menggambarkan suatu pola tentang 

peristiwa-peristiwa yang terjadi. Analisis data yang secara terus-

menerus dilakukan mempunyai implikasi terhadap pengurangan/ 

dan atau penambahan data yang dibutuhkan. Hal ini dimung-

kinkan peneliti untuk kembali ke lapangan yakni di SD Kebon 

Dalem 2 dan SD Islam Tunas Harapan Kota Semarang. 

Sejak pengumpulan data penelitian telah dimulai, maka 

mulai dicari makna atau arti dari simbol-simbol, mencatat 

keteraturan pola, penjelasan, dan alur sebab-akibat yang terjadi. 

Dari kegiatan ini peneliti dapat membuat kesimpulan yang 

sifatnya masih leluasa dan terbuka, pada mulanya masih 

kelihatan jelas lama-kelamaan menjadi lebih terperinci dan 

mengakar kesimpulan final mungkin bisa diperoleh setelah 

pengumpulan data berakhir, hal ini tergantung pada kumpulan 

catatan lapangan dan pengkodean yang digunakan. (Miles dan 

Huberman, 1992, h.61). Kesimpulan adalah upaya untuk mencari 

makna terhadap data yang di-kumpulkan dengan mencari pola, 

tema, hubungan, persamaan dan hal-hal yang sering timbul. 
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Kesimpulan dapat ditarik dari hasil penelitian di lapangan yakni 

suatu jawaban atas pertanyaan penelitian yang diverifikasi yang 

berlangsung selama dan setelah data dikumpulkan. 

 

5. Teknik Uji Keabsahan Data 

Teknik uji keabsahan data dilakukan ketika semua data 

dinyatakan telah terkumpul. Di dalam mengecek keabsahan data 

peneliti menggunakan teknik triangulasi, yakni berguna berguna 

mengetahui keabsahan data penelitian dengan cara memeriksa 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

demi keperluan pengecekan (sebagai studi perbandingan). Triangulasi 

juga bisa disebut teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain (Miles dan Huberman, 1992, h.178-

330). Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Teknik trianggulasi yang paling banyak 

digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan dalam sebuah penelitian 

didasarkan atas kriteria tertentu. Menurut Moleong (2005: 330), 

terdapat empat kriteria yakni: 

a. Kepercayaan (creadibility), kredibilitas data digunakan dalam 

penelitian ini untuk membuktikan kesesuaian antara hasil 

pengamatan dengan kenyataan di lapangan. 

b. Keteralihan (transferability), keteralihan sebagai persoalan empiris 

bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. 
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Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti hendaknya 

mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan 

konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk 

menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat 

keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti 

harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha mem-

verifikasi tersebut. 

c. Kebergantungan (dependability), untuk menghindari kesalahan 

dalam memformulasikan hasil penelitian, maka kumpulan dan 

interpretasi data yang ditulis dikonsultasikan dengan berbagai 

pihak untuk ikut memeriksa proses penelitian yang dilakukan 

(dependeble) dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya 

secara ilmiah. Dalam hal ini peneliti menjadikan dosen pem-

bimbing sebagai konsultan sekaligus pemeriksa jika terdapat 

kesalahan-kesalahan dalam memformulasikan data-data yang ada. 

d. Kepastian (confirmability), konfirmabilitas dalam penelitian ini 

dilakukan bersama dengan dependebilitas namun perbedaannya 

terletak pada orientasi penelitiannya. Konfirmabilitas digunakan 

untuk menilai hasil (produk) penelitian, terutama yang berkaitan 

dengan deskripsi temuan penelitian dan diskusi hasil penelitian 

yakni mulai dari pengumpulan data sampai bentuk laporan yang 

terstruktur dengan baik. Dengan adanya dependebilitas dan 

konfirmabilitas penelitian ini bisa memenuhi standar kualitatif. 
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Dengan teknik triangulasi peneliti dapat menggunakan 

beberapa sumber melalui metode pengumpulan data kemudian sumber-

sumber tersebut diolah untuk dibandingkan antara sumber yang satu 

dengan yang lainnya sehingga memperoleh derajat kepercayaan. 

Moleong (2005: 331). Triangulasi, penulis gunakan untuk mengecek 

beberapa data yang bersumber dari informan lain selain responden 

yang di SD Kebon Dalem 2 dan SD Islam Tunas Harapan Kota 

Semarang.  

 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibedakan menjadi tiga 

bagian sebagai berikut: 

1. Bagian Muka 

Bagian muka penelitian ini meliputi halaman sampul, halaman 

judul, halaman pernyataan keaslian tulisan, berita acara kelulusan dari 

penguji, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, abstrak, kata 

pengantar, serta daftar isi. 

2. Bagian Isi 

Bagian isi penelitian ini terdiri atas lima bab yakni: 

Bab I sebagai bab Pendahuluan berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode 

penelitian, serta  sistematika pembahasan. 
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Bab II Kajian Pustaka, yang terdiri atas tiga sub bab utama. Sub 

bab pertama, Kajian Riset Terdahulu. Sub bab kedua, Teori yang di 

dalamnya meliputi: Teori Perbandingan, Pendidikan dan Pendidikan 

Islam yang terdiri atas konsep pendidikan, peran dan fungsi pendidikan, 

serta konsep pen-didikan Islam. Pendidikan Karakter yang meliputi 

pengertian pendidikan karakter, nilai-nilai dalam pendidikan karakter 

dan urgensi pendidikan karakter dan pelaksanaan Pendidikan Karakter di 

Indonesia. Adapun Sub bab ketiga, yakni Kerangka Berpikir. 

Bab III Paparan Data dan Hasil Penelitian yang terdiri atas dua 

bab utama. Pertama, Paparan Data tentang Gambaran Umum Sekolah 

Khatolik SD Kebon Dalem 2, Gambaran Umum SD Islam Tunas 

Harapan, serta Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Sekolah Kristen SD 

Kebon Dalem 2 dan SD Islam Tunas Harapan. Kedua, Komparasi Hasil 

Penelitian tentang Pelaksanaan Pendidikan Karakter di SD Kebon Dalem 

2 dan SD Islam Tunas Harapan Semarang 

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian yang terdiri atas: Pertama, 

dasar pemikiran pelaksanaan pendidikan karakter di SD Kebon Dalem 2 

dan SD Islam Tunas Harapan Kota Semarang. Kedua, pelaksanaan 

pendidikan karakter di SD Kebon Dalem 2 dan SD Islam Tunas Harapan 

Kota Semarang. Ketiga, kendala pelaksanaan pendidikan karakter di SD 

Kebon Dalem 2 dan SD Islam Tunas Harapan Kota Semarang. Keempat, 

strategi optimalisasi pelaksanaan pendidikan karakter di SD Kebon 
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Dalem 2 dan SD Islam Tunas Harapan Kota Semarang. Adapun bab V 

Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir penelitian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-

lampiran, dan riwayat penulis. 

 


