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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

A. DATA UMUM 

1. Latar Belakang Obyek Penelitian 

a. Profil RA Mafatihul Akhlaq Demangan Tahunan Jepara 

RA Mafatihul Akhlaq Demangan merupakan salah satu 

taman kanak-kanak yang berbasis islam di kecamatan tahunan 

kabupaten Jepara. Raudlatul Athfal (RA) adalah sekolah untuk 

anak-anak yang berumur 4-6 tahun. RA ini berstatus swasta. Atas 

prakarsa ibu Hj Sriwidarti  pada tanggal 15 juli 2001 dengan nama 

“RA Mafatihul Akhlaq” yang berlokasi di desa demangan. RA 

Mafatihul Akhlaq mulai berdiri dan merupakan lembaga 

pendidikan yang dirintis oleh Yayasan Mafatihul Akhlaq 

Demangan Tahunan Jepara untuk menampung para putra, keluarga 

dan tetangga dalam rangka untuk ikut berjuang dalam 

mencerdaskan bangsa. 

Selain hal diatas, alasan lain berdirinya RA ini adalah 

karena RA yang ada di kecamatan Tahunan belum dapat 

menampung semua calon anak didik, sehingga dirasa perlu untuk 

mendirikan RA di Desa Demangan. Kesadaran akan pentingnya 

membekali anak-anak dengan pengetahuan-pengetahuan dasar 
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sebelum mereka memasuki dunia sekolah yang sesungguhnya juga 

menjadi pertimbangan berdirinya RA Mafatihul Akhlaq. 

Mengenai pembinaan sekolah dari tahun ke tahun selalu 

mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini ada karena ada beberapa 

faktor yang mendukung, diantaranya : 

1). Tenaga pengajarnya sesuai dengan bidangnya 

2). Sarana dan prasarana yang tersedia dari tahun ke tahun 

mengalami perubahan kemajuan dan selalu bertambah. 

3).  Peserta didik yang diterima benar-benar melalui seleksi yang 

ketat bagi calon anak didik yang belum cukup umur, tidak bisa 

masuk ke sekolah ini. 

4). Sistem manajemen pengelolaan sekolahnya mempunyai 

hubungan yang baik antara Yayasan, Kepala Sekolah, dan 

Dewan Guru yang ada di RA Mafatihul Akhlaq ini. 

b. Letak Geografis RA Mafatihul Akhlaq 

Mengenai Letak Geografis, RA Mafatihul Akhlaq berada di 

desa Demangan RT 08 RW 02 Tahunan Jepara. Desa Demangan, 

jarak dari ibukota kecamatan kurang lebih sekitar 3 KM. Lokasi 

tersebut sangat strategis karena berada di tengah-tengah desa 

demangan, dan dekat dengan jalan raya, sehingga transportasi darat 

yang menuju ke lokasi tidak mengalami kesulitan.  

Adapun mengenai keadaan lingkungan sekitar, RA 

Mafatihul Akhlaq terletak dengan batas sebagai berikut :  
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1). Sebelah Timur adalah perkampungan masyarakat desa 

Demangan 

2).  Sebelah Barat adalah jalan raya menuju ibukota Kabupaten 

Jepara 

3). Sebelah Utara adalah perkampungan masyarakat desa 

Demangan 

4). Sebelah Selatan adalah perkampungan masyarakat desa 

Demangan. 

2. Visi dan Misi RA Mafatihul Akhlaq  

Adapun Visi Misi dari RA Mafatihul Akhlaq yaitu sebagai berikut: 

a. Visi 

Terwujudnya anak yang beriman dan bertaqwa, sehat jasmani 

rohani, cerdas, kreatif, dan berakhlakul karimah 

b. Misi 

1).  Mewujudkan anak yang beriman dan bertaqwa melalui 

kegiatan pembelajaran agama dalam seminggu sekali. 

2).  Mewujudkan anak yang cerdas dengan pembelajaran melalui 

pengembangan daya pikir/ kognitif 

3).  Mewujudkan anak kreatif dengan pembelajaran melalui 

pengembangan daya cipta/seni. 

4). Mewujudkan anak yang sehat jasmani, pelaksanaan 

pembelajaran melalui motorik kasar, maka bersama dan 

periksa dokter sebulan sekali. 
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5).  Mewujudkan anak berbudi luhur melalui pembiasaan sehari-

hari yang dilakukan di sekolah. 

3. Keadaan Sarana dan Prasarana 

Sebagai lembaga pendidikan, untuk menunjang keberhasilan 

proses belajar mengajar disekolah, sangat membutuhkan adanya sarana 

dan prasarana yang memadai, sarana dan prasarana yang ada di RA 

Mafatihul Akhlaq, kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara adalah 

sebagai berikut: 

a. Gedung 

Bangunan gedung RA Mafatihul Akhlaq, Kecamatan Tahunan 

kabupaten Jepara berada di lantai dua. Sedangkan lantai satu 

digunakan sebagai sekolah TPQ Mafatihul Akhlaq Demangan. 

Adapun rincian gedung RA Mafatihul Akhlaq adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 

Rincian Gedung di RA Mafatihul Akhlaq Demangan 

No Jenis Nama Kondisi 

1 Ruang Kelas Kelas A1 Baik 

2 Ruang Kelas Kelas A2 Baik 

3 Ruang Kelas Kelas B1 Baik 

4 Ruang Kelas Kelas B2 Baik 

5 Ruang Kepsek Ruang 1 Baik 

6 Ruang Guru Ruang 2 Baik 



45 
 

 
 

7 WC Ruang 3 Baik 

8 Aula Ruang 4 Baik 

 

b. Sarana Bermain 

Sarana bermain yang tersedia dan dalam keadaan baik, 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Ayunan 1 buah 

2) Peluncur/prosotan 1 buah 

3) Bola dunia 1 buah 

4) Ayunan putar 1 buah 

5) Jembatan ranjau 1 buah 

6) Alat peraga Balok 50 buah 

7) Alat peraga menjiplak 10 buah 

8) Puzzle Mika 2 set 

9) Puzzle kayu 20 pasang 

10) Bola 5 buah 

11) dll 

4. Keadaan Guru dan Siswa 

RA Mafatihul Akhlaq Demangan Tahunan Jepara dari tahun ke 

tahun telah mengalami peningkatan. Dengan penerimaan dan input 

yang baik, maka akan lebih mudah untuk meningkatkan atau membina 

pengetahuan dan teknologi dengan dasar atau prestasi yang sudah 

dimiliknya. 
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Jumlah guru di RA Mafatihul Akhlaq Demangan Tahunan Jepara 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

 

Tabel 4.1 

Keadaan Guru dan Karyawan RA Mafatihul Akhlaq Demangan 

Tahunan Jepara 

No Nama Pendidikan 

1 Hj. Hayyatun Nisroh, S.Pd.I SI 

2 Ani’ Munawaroh, S. Pd. I SI 

3 Yatini, S.Pd. I SI  

4 Khudzaefah, S. Pd. Aud SI 

5 Nikmatul Wahidah SMA 

 

Jumlah siswa RA Mafatihul Akhlaq Demangan Tahunan Jepara 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 

Data Siswa RA Mafatihul Akhlaq Demangan Tahunan Jepara 

 

No 

 

Kelas 

 

Jumlah 

siswa 

Jumlah Siswa 

Laki-laki Perempuan 

1 A1 17 10 7 

2 A2 22 4 18 

3 B1 24 14 9 

4 B2 23 11 13 

Jumlah 86 39 47 

 



47 
 

 
 

5. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar 

Proses pelaksanaan belajar mengajar di RA Mafatihul akhlaq, 

kecamatan Tahunan, kabupaten Jepara, berpijak pada langkah-langkah 

pengajaran sebagai berikut : 

a. Kurikulum atau Materi RA 

Bidang Pembinaan Alokasi waktu 

Kegiatan 

Belajar 

Pembiasaan 

Moral dan Nilai-nilai 

agama 

 

 

 

Pendekatan 

TEMATIK 

Sosial emosional dan 

Kemandirian 

Kemampuan 

Dasar 

1. Berbahasa 

2. Kognitif 

3. Fisik/Motorik 

4. Seni 

Alokasi waktu Per Minggu 30 jam 

 

b. Perencanaan kegiatan belajar mengajar 

Dalam perencanaan belajar mengajar, guru dituntut untuk 

selalu mempersiapkan satuan pelajaran dengan baik. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar mengajar. Satuan 

pelajaran ini merupakan proyeksi tentang apa yang harus dilakukan 

oleh guru dan peserta didik pada waktu proses belajar mengajar 

berlangsung. 

c. Pelaksanaan Belajar Mengajar 

1. Pengorganisasian kelas 

Pengorganisasian kelas merupakan kegiatan guru sebelum 

kegiatan belajar mengajar dimulai. Dalam pengorganisasian 
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kelas, guru harus selalu memperhatikan serta menata ruang 

kelas sehingga dapat menciptakan kegairahan belajar.  

2. Kegiatan Guru dan Peserta didik 

Kegiatan guru dan peserta didik dalam proses belajar 

mengajar sesuai dengan yang telah direncanakan dalam satuan 

pelajaran. Pretest merupakan kegiatan awal guru dalam rangka 

untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pada tiap 

akhirpelajaran guru seharusnya memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk bertanya atau menanggapi pertanyaan-

pertanyaan. 
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6. Struktur Organisasi  

GB 7.1 

Struktur Organisasi 

RA Mafatihul Akhlaq Demangan Tahunan Jepara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELINDUNG 

NA’IM 

PENGURUS 

H. NUR KHOLIS 

KEPALA RA 

Hj. Hayyatun Nisroh, S.Pd.I 

KOMITE RA 

Hj. Sri Widarti, S.Pd. I 

WALI KELAS A 

Ani’ Munawaroh, 

S.Pd.I 

WALI KELAS B 

Yatini, S.Pd.I 

SEKERTARIS 

Khudzaefah, S.Pd 

BENDAHARA 

Nikmatul Wahidah 
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B. DATA KHUSUS 

1. Pelaksanaan Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Islam Melalui 

Kegiatan Bercerita Tentang Tauladan Nabi Muhammad Saw 

dengan Media Gambar di RA Mafatihul Akhlaq 

Berhasil tidaknya pendidikan dapat dilihat dari proses belajar 

mengajar yang dilakukan. Metode menjadi bagian dan salah satu 

komponen dalam sistem pembelajaran di RA Mafatihul Akhlaq 

Demangan Tahunan Jepara. Metode dipilih berdasarkan strategi 

kegiatan yang sudah dipilih dan ditetapkan. 

Berikut ini hasil penelitian yang dilakukan di RA Mafatihul 

Akhlaq Demangan Tahunan Jepara mengenai kegiatan bercerita 

tentang Tauladan Nabi Muhammad SAW dengan media gambar 

dengan tema Puasa yang dilakukan oleh ibu Hj. Hayyatun Nisroh 

S.Pd.I dalam proses internalisasi Pendidikan Islam. 

Pada Hari Rabu 30 Mei 2018, peneliti mewawancarai ibu Hj. 

Hayyatun Nisroh, S.Pd.I selaku guru kelas B1 RA Mafatihul Akhlaq 

Demangan Tahunan Jepara terkait tentang internalisasi nilai-nilai 

pendidikan islam melalui kegiatan bercerita tentang tauladan Nabi 

Muhammad SAW dengan media gambar di RA Mafatihul Akhlaq 

Demangan Tahunan Jepara. Dalam isi wawancara tersebut beliau 

berkata : 

“Guru harus mengetahui bagaimana cara dalam menyampaikan 

materi kepada anak didik. dan kegiatan bercerita itu termasuk 

kegiatan yang paling banyak diminati anak didik, karena didalam 
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kegiatan bercerita ini mereka (anak didik) jadi bisa membayangkan 

bagaimana Rasulullah itu berpuasa”
1
 

.  

Sedangka dalam proses pembelajaran di RA Mafatihul Akhlaq 

peneliti mendapatkan bahwa kegiatan bercerita ini terdiri dari 

gabungan beberapa metode. Diantaranya yaitu metode tanya jawab, 

metode cerita, metode tauladan (uswatun Hasanah) dan metode 

Demonstrasi. Ketiganya saling berkaitan. Sebagaimana keterangan dari 

Ibu Hj. Hayyatun Nisroh, S.Pd.I 

“Kegiatan bercerita ini terdiri dari gabungan dari beberapa metode 

yang sederhana yaitu metode tanya jawab, metode bercerita itu 

sendiri, metode tauladan Nabi Muhammad SAW, dan metoode 

Demonstrasi”. 

 

Karena bertepatan dengan bulan puasa, pembelajaran di RA 

Mafatihul Akhlaq Demangan memberikan materi tentang puasa. Ibu 

Hj. Hayyatun Nisroh juga menuturkan bahwa mendidik anak berpuasa 

untuk kelas RA ini memang lumayan sulit, ibu guru harus dapat 

memberikan pemahaman tentang puasa pada anak dengan bahasa yang 

mudah dimengerti pada anak. Dengan media yang tepat akan 

memberikan kesan tersendiri pada anak disamping kefahaman. 

“untuk sekelas anak RA jarang sekali melaksanakan puasa mungkin 

hanya satu dua anak yang melaksanakan, untuk itu kami sebagai ibu 

guru harus memahamkan anak terlebih dahulu tentang pengertian 

puasa, syarat wajib puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, serta 

hal-hal yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika berpuasa. Dengan 

media gambar anak akan mudah mengingat. Karena kalau hanya 

dengan bercerita anak cenderung tidak mendengarkan. Jadi 

penggunaan media gambar disini sangat diperlukan untuk menarik 

perhatian anak dan juga berguna sebagai alat berimajinasi untuk 

                                                             
1
 Hasil Observasi di RA Mafatihul Akhlaq Demangan Tahunan Jepara, pada hari Rabu 

tanggal 30 Mei 2019 jam 09.30 Wib 



52 
 

 
 

anak usia dini ini disamping itu, media gambar itu tidak memerlukan 

banyak biaya” 

 

Adapun secara rinci pelaksanaan kegiatan bercerita tentang 

Tauladan Nabi Muhammad SAW dengan media gambar adalah 

sebagai berikut: 

a. Kegiatan Awal 

1) Pada kegiatan awal ini anak-anak diajak berbaris terlebih 

dahulu agar ketika masuk kelas tidak saling mendahului dan 

rapi. 

2) Guru mengucapkan salam dengan bernyanyi; 

“Assalamu’alaikum salam selamat dan sejahtera saling 

mendoakan diantara kita jawablah....” dan anak-anak pun 

menjawab “wa’alaikumussalam warohmatullahi 

wabarokatuh” 

3) Guru menerangkan Rukun islam ada 5. Setelah dijelaskan satu 

persatu anak anak diajak untuk bernyanyi dan bertepuk tangan 

tentang Rukun Islam. Lagunya adalah sebagai berikut: 

“Rukun islam ada lima, pertama ucap 2 kalimat syahadat, 

keduanya shalat ketiga berpuasa keempat zakat kelima naik 

haji, Rukun iman ada enam percaya Allah, Percaya pada 

malaikat, percaya kitab Allah, serta Nabi dan Rasul, percaya 

kiamat qadha’ dan qadhar, rukun islam wajib dijalankan, 

rukun iman diyakini” 

 

b. Kegiatan Inti 

1) Menggunakan metode ceramah 
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 Guru mengulas pelajaran kemarin tentang Rukun islam 

yang ke 3 yaitu berpuasa. Apa itu puasa, dengan 

memperlihatkan media gambar yang sudah disiapkan dari 

rumah. 

 Guru mengulas tentang syarat wajib puasa 

 Guru mengulas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. 

2) Menggunakan metode Bercerita dan Tauladan 

 Guru menceritakan tentang sunah-sunah puasa 

sebagaimana yang dilakukan Rasulullah pada zaman 

dahulu dengan memperlihatkan sebuah gambar. 

Diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Rasulullah ketika sahur dan berbuka dengan yang 

manis-manis (gambar madu dan kurma). 

b. Rasulullah selalu melaksanakan ibadah shalat tarawih. 

(Gambar beberapa orang shalat berjamaah) 

c. Rasulullah tidak pernah tidur setelah sahur. 

 Guru Menjelaskan Tentang sifat Wajib Rasulullah SAW 

yang berarti sifat yang perlu diteladani oleh anak dan 

menunjukkan gambar yang sesuai. 

 Guru meminta anak mengucapkan keempat sifat wajib 

Rasulullah tersebut beserta artinya secara berulang-ulang. 

Dengan begitu anak akan hafal dengan sendirinya. 
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 Guru menunjuk satu persatu anak untuk menceritakan 

kembali apa yang telah ditangkap oleh anak dengan 

menunjuk gambar.   

3) Mengerjakan majalah 

c. Penutup 

 Kegiatan Akhir ini berisi ulasan guru tentang kegiatan 

pembelajaran tadi. Menggunakan metode tanya jawab guru 

memancing seberapa jauh anak menangkap pembelajaran yang 

dijelaskan oleh guru. 

2. Nilai-Nilai Edukasi yang Tertanam Pada Anak 

Berikut hasil penelitian yang dilakukan peneliti di RA Mafatihul 

Akhlaq Demangan Tahunan Jepara mengenai nilai-nilai edukasi yang 

tertanam pada anak dalam kegiatan bercerita dengan media gambar 

oleh Ibu Hj. Hayyatun Nisroh, S.Pd. I. 

“Setiap kegiatan pembelajaran mbak pasti ada nila-nilai edukasi yang 

tertanam pada anak, misal seperti kedisiplinan. Kami para guru dapat 

menilai semua. Seberapa banyak nilai-nilai yang tertanam pada anak. 

Contoh kecil untuk disiplin  yaitu  apakah si A berangkat tepat waktu, 

apakah si B menulis dirumah, apakah si C melakukan yang 

diperintahkan ibu guru, apakah si D ikut berdo’a didalam kelas dan 

masih banyak hal yang dipandang sepele namun itu menjadi penilaian 

tersendiri oleh ibu guru” 

 

Dalam internalisasi nilai-nilai pendidikan islam di RA Mafatihul 

Akhlaq ini Melalui kegiatan bercerita tentang tauladan Nabi 

Muhammad SAW dengan media gambar ini ada beberapa nilai edukasi 

yang tertanam pada anak diantaranya adalah sebagai berikut: 
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a. Anak mengetahui Rukun islam. 

“pada kegiatan awal biasanya para guru mengajak anak untuk 

menyanyikan lagu Rukun islam, ini bertujuan agar anak mudah 

mengingat” 

 

b. Anak menjadi mengetahui sifat teladan Nabi Muhammad SAW ada 

4 yaitu : 

“kami menerangkan sifat wajib Rasulullah SAW dengan 

mengambil contoh cerita. selain menyanyi anak juga harus diajak 

menghafal sifat wajib Rasulullah” 

 

c. Mempunyai beberapa sikap yang dicontohkan Nabi Muhammad 

SAW sebagai indikator pencapaian kegiatan bercerita: 

“disinilah puncak dari rangkaian pembelajaran ini mbak, setiap 

pembelajaran pasti mempunyai indikator pencapaian. Adapun 

indikator yang ingin dicapai pada kegiatan bercerita dengan 

media gambar ini adalah sebarapa jujur dan amanah anak ini, 

seberapa sabar dia menahan hawa nafsunya, seberapa tanggung 

jawab anak ini, sejauh mana dia peduli terhadap sesama. Semua 

ini masuk dalam penilaian” 

 

Ibu Hj. Hayyatun Nisroh melanjutkan penjelasan tentang 

nilai-nilai edukasi yang tertanam pada anak yang menjadi penilaian 

tersendiri bagi guru RA Mafatihul Akhlaq Demangan: 

 “pada kegiatan bercerita tentang tauladan Nabi Muhammad SAW 

ini anak diajak untuk beramal, menyedekahkan koin Rp500,- ini 

bertujuan untuk mengetahui kepedulian anak pada sesama. Tidak 

semua anak mau menyisihkan uang jajan mereka untuk beramal. 

Ada yang bilang uang jajan habis, ada yang bilang tidak 

membawa uang untuk beramal, dan ada lagi yang pura-pura tidak 

tahu, mereka tetap saja anak-anak  namun itu hanya satu dua anak 

mbak. Yang lainnya dengan sukarela berebut untuk 

menyumbangkan uang mereka. Untuk itulah nilai-nilai edukasi ini 

sangat perlu ditanamkan”. 

 

 



56 
 

 
 

Selain wawancara dengan Ibu Hj. Hayyatun Nisroh, peneliti 

juga membuat assement yang berbentuk checklist dan anekdot 

yang diisi oleh ibu guru setelah selesai mengajar dengan 4 sekala 

pengukuran yang sesuai dengan ketentuan pedoman penilaian 

pembelajaran anak usia dini. Adapun 4 skala pengukuran tersebut 

yaitu; BB (Belum Berkembang), MB (Mulai Berkembang), BSH 

(Berkembang Sesuai Harapan), dan BSB ( Berkembang Sangat 

Baik). 4 sekala pengukuran ini sebagai acuan penilaian kegiatan 

siswa sehari-hari yang nantinya akan digabungkan dengan nilai 

UTS maupun UAS dan akan menjadi nilai Rapot untuk anak. Oleh 

karena itu guru pasti sudah mengenal betul bagaimana karakter 

peserta didiknya masing-masing.  

Dari data wawancara dan pengamatan terhadap peserta didik 

dengan menggunakan bentuk checklist dan anekdot karena anak 

pada usia RA (Raudlatul Athfal) ini memang bentuk 

wawancaranya tidak panjang lebar dengan kata lain jawaban yang 

singkat sudah dapat diketahui beberapa karakter anak dan 

perkembangannya. Seberapa cepat anak ini menyerap materi yang 

diberikan guru dan juga seberapa jauh anak ini menguasai perilaku 

yang ada dalam indikator pencapaiannya. Karena setiap hari 

pembelajaran mempunyai materi yang berbeda-beda dan 

menggunakan metode yang berbeda pula. Tidak hanya mengacu 

pada metode yang monoton, yaitu metode ceramah. 



57 
 

 
 

Berikut adalah contoh penilaian pada peserta didik : 

PENILAIAN PESERTA DIDIK 

Nama : NAJIH DZULFADLI ZAIN 

Bulan : Juli 2019 

Lingkup 

Perkembangan 

Kompetensi dan Indikator Cheklis Portofolio Capaian 

Akhir 

Nilai Agama 

dan Moral 

1.1  Terbiasa menyebut 

nama tuhan sebagai 

pencipta 

BSH  BSH 

3.1-4.1  Mengucapkan do’a-

do’a pendek, melakukan 

ibadah sesuai dengan 

agamanya 

MB  MB 

Fisik Motorik 2.1  Terbiasa melakukan 

kebersihan diri 

BSH  BSH 

3.3-4.3 Mengenal Anggota 

Tubuh 

 BSH BSH 

3.3-4.3 Terampil 

menggunakan tangan 

kanan dan kiri dalam 

berbagai aktivitas 

  

BB 

 

BB 

3.4-4.4 Melakukan hidup 

bersih dan sehat 

MB   

Sosial 

Emosional 

2.5 Berani mengemukakan 

pendapat dan keinginan 

BB BB BB 

Kognitif 3.6-4.6 Mengenal benda 

dengan 

mengelompokkan 

berbagai benda di 

lingkungannya 

 

BSH 

 

BSH 

 

BB 

3.7  Menyebutkan nama 

anggota keluarga dan 

teman serta cirri-ciri 

khusus mereka 

 

 

 

BSH 

 

BSH 

3.9  Melakukan kegiatan 

dengan menggunakan 

alat teknologi sederhana 

  

BSH 

 

BSH 
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sesuai fungsinya secara 

aman dan bertanggung 

jawab 

Bahasa 2.14 Terbiasa ramah 

menyapa siapapun 

BSH  BSH 

3.10 Menceritakan kembali 

apa yang di dengar 

dengan kosakata yang 

lebih banyak 

 

BSH 

  

BB 

3.11-4.11 Mengungkapkan 

perasaan, ide dengan 

pilihan kata yang sesuai 

ketika berkomunikasi 

 

 

 

BSH 

 

BSH 

3.11-4.11 Menjawab 

pertanyaan lebih 

komplek 

 BSH BSH 

3.12-4.12 Mengenal berbagai 

macam lambang 

 BSH BB 

Seni 3.15-4.15 Membuat karya 

seni sesuai kreatifitas 

BSH BSH BSH 

 

Adapun beberapa indikator penilaian tentang nilai edukasi 

yang tertanam pada anak yaitu sebagai berikut: 

1) Sikap Jujur dan Amanah 

Puasa adalah amanah Allah yang harus dipelihara, 

dikerjakan dan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah 

SWT kelak. Tetapi bagaimana anak memahami arti amanah 

yang sebenarnya? Puasa itu ibarat utang yang harus ditunaikan 

secara rahasia kepada Allah SWT. Orang yang terbiasa 

memenuhi amanah dalam ibadah rahasia, tentu akan lebih 
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menepati amanahnya terhadap orang lain, baik yang bersifat 

rahasia maupun nyata. 

Jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan tindakan dan pekerjaan.
2
 

Melalui pembiasaan, anak-anak dapat dididik untuk jujur 

misalnya mereka tetap berpuasa sekalipun teman-temannya 

disekolah ada yang tidak berpuasa. Ajarkan kepada anak agar 

selalu berterusterang bukan berbohong dan mau mengakui 

kesalahannya. Disinilah siswa diajarkan untuk selalu bersikap 

jujur dan menjaga amanah.
3
 

 

2) Melatih Kesabaran 

Dengan latihan kesabaran secara psikis orang yang 

berpuasa lebih memiliki kesiapan dan ketahanan dalam 

menghadapi derita, ujian dan cobaan hidup (tahammul) sebab 

ia telah terlatih, terbiasa dan tertempa mentalnya. Dia tidak 

akan mudah mengeluhdan berputus asa.
4
 

3) Melatih  Kedisiplinan 

                                                             
2
 Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an, (Jakarta : Rajawali Pers, 

2014 
3
 Muhammad Mustari, Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan, (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2014) Hlm 4 
4
 Ahmad Syarifuddin, Puasa Menuju Sehat Fisik dan Psikis, (Jakarta; Gema Insani, 2008) 

Hlm 230 
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Disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan peraturan. 

Untuk itu disiplin memang harus terus ditanamkan dan 

diinternalisasi ke dalam diri kita. Dan berlatih disiplin setiap 

hari akan sangat berpengaruh daripada berlatih berjam-jam, 

tetapi esok dan lusanya tidak. Orang sukses adalah orang yang 

terus terusan berlatih, walaupun sedikit demi sedikit.
5
 

4) Memiliki Rasa Tanggung Jawab 

Sikap moral yang dewasa adalah sikap bertanggung jawab. 

Tanggung jawab dalam kerangka akhlaq adalah keyakinan 

bahwa tindakannya itu baik. Dengan kita mencontohkan diri 

kita sebagai orang yang bertanggung jawab, anak-anak pun 

akan meniru kita dan dan mereka tidak akan ada masalah 

dalam menjalani tanggung jawab mereka.
6
 

5) Kepekaan sosial 

Kepekaan sosial yaitu sikap dan tindakan yang ingin selalu 

memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. Kepekan sosial ini termasuk salah satu dari 

sekian hikmah dan rahasia puasa yaitumenumpuk solidaritas, 

persamaan derajat. Kasih sayang, tepa selira, kepedulian 

sesama, dan kesetiakawanan sosial.
7
 

 

                                                             
5
 Op.cit. Hal 39 

6
 Ibid,. 

7
 Op.Cit. hal 213 


