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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak orang saat ini yang mengatakan, bahwa masalah terbesar yang

dihadapi bangsa Indonesia adalah terletak pada aspek karakter atau moral

bangsa.Hal terbukti dengan banyaknya berita tentang tawuran antar pelajar,

pemerkosaan dan pelecehan seksual, kasus-kasus narkoba yang sering kita lihat di

televisi tidak jarang pemakainya juga masih menyandang status pelajar, beberapa

pelajar berada di "teralis besi" karena menganiaya gurunya sendiri, anak yang tidak

lagi memiliki sopan santun pada orang tua. Dan yang sangat parah lagi yaitu ada

anak yang berani membunuh orang tuanya sendiri.

Kita menyadari bahwa tujuan pendidikan ruhnya adalah memperbaiki moral

atau membangun karakter,lebih tegasnya yakni "memanusiakan manusia". Lebih

lanjut menurut Muhammad Athiyah al-Abrasy, tujuan pendidikan

adalahmempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih sempurna  etika,

sistematis dalam berpikir, memiliki ketajaman intuisi, giat dalam berkreasi,

memiliki toleransi pada yang lain, berkompetensi dalam mengungkapkan bahasa

lisan dan tulis, serta memiliki beberapa ketrampilan.1

Berbagai macam kurikulum telah diterapkan di negara kita tercinta ini yang

tidak lain adalah untuk tercapainya tujuan-tujuan pendidikan yang telah

diamanatkan dalam UUD 1945 pada umumnya dan pada khususnya dalam

perundang-undangan pendidikan yang telah dibuat oleh pemerintah.Mulai dari

kurikulum 1975 yang kemudian dilanjutkan dengan kurikulum 1984, setelah itu

1Muhammad Athiyah al-Abrasyiy, Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta’lim, Dar al-Ihya’, Saudi Arabiah, tt,
hlm. 7
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diteruskan dengan penggunaan kurikulum 1994 yang terkenal dengan pendekatan

CBSA-nya. Setelah itu muncul kembali sebagai penyempurna kurikulum 1994 itu

yang dikenal dengan kurikulum 1999 (Suplemen kurikulum sebelumnya).

Perjalanan kurikulum pendidikan Indonesia tidak hanya berhenti sampai

disini.Pemformatan ulang kurikulum terjadi lagi pada tahun 2004 yang menitik

beratkan pada pengolahan bakat anak sesuai kompetensi masing-masing.Kurikulum

ini dinamai dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pada kurikulum ini

pemerintah mulai memberi angin segar pada peserta didik. Mengapa?Karena pada

kurikulum sebelumnya yang menerapkan penekanan pada aspek kognitif saja

sekarang telah bergeser pada tiga aspek yaitu Kognitif (pikiran), afektif (perasaan),

dan terakhir Psikomotorik (ketrampilan).Jadi pada kurikulum ini pemerintah mulai

mencoba untuk menggarap peserta didik menjadi manusia yang seutuhnya melalui

tiga aspek tersebut dan yang terpenting adalah sesuai dengan bakat dan kompetensi

masing-masing individu.Perkembangan terakhir perjalanan kurikulum Indonesia

adalah kurikulum terbaru 2013, yang menjadikan aspek sikap sebagai tujuan utama

dalam pendidikan.

Demikian panjangnya perjalanan kurikulum pendidikan kita yang dilihat

sepintas seperti melakukan kelinci percobaan pada peserta didik. Kalau kita menilik

undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Pasal 3 :

"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 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab"2.

2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam Departemen Agama RI tahun 2007.
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Maka sebenarnya dapat kita memahami bahwa tujuan utama pendidikan adalah

membentukinsan yang beriman dan berakhlak mulia.3 Sedangkan tujuan-tujuan yang

lainnya adalah sebagai perantara menuju tujuan utama pendidikan tersebut.

Kita sering mendengar ungkapan yang mengatakan bahwa mengajarkan

anak-anak kecil ibaratnya seperti menulis di atas batu yang akan berbekas sampai

usia tua, sedangkan mengajarkan pada orang dewasa diibaratkan seperti menulis di

atas air yang akan cepat sirna dan tidak membekas. Ungkapan itu tidak dapat

diremehkan begitu saja karena karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina

sejak usia dini. Usia dini merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter

seseorang. Banyak pakar pendidikan mengatakan bahwa kegagalan penanaman

karakter sejak dini akan membentuk pribadi yang bermasalah di masa dewasanya

kelak. Anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, jika dapat tumbuh

pada lingkungan yang berkarakter, sehingga fitrah setiap anak yang dilahirkan suci

dapat berkembang secara optimal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya:

حدثناادم حدثنا بن أبى ذئب عن الزھري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ھریرة قال : قال 
مة النبي ص .م كل مولود یولد على الفطرة فأواه أن یھودانھ أو ینصرانھ او یمجسانھ كمثل البھی

تنتّج البھیمة ھل ترا فیھا جدعاء. (رواه البخاري)

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata; Sesungguhnya Rasulullah SAW
bersabda; Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah maka orangtuanyalah yang
akan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi sebagaimana seekor binatang
mamalia yang melahirkan anaknya, apakah kamu melihat ada keadaannya yang cacat
(tidak lengkap/terpotong-potong .” (HR. Bukhari)

Munculnya gagasan program pendidikan karakter di Indonesia, bisa

dimaklumi. Sebab, selama ini dirasakan, proses pendidikan dirasakan belum berhasil

3Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, (Jakarta :
Kencana, 2006), hlm: .4
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membangun manusia Indonesia yang berkarakter.4 Bahkan, banyak yang menyebut,

pendidikan telah gagal, karena banyak lulusan sekolah atau sarjana yang piawai

dalam  menjawab soal ujian, berotak cerdas, tetapi mental dan moralnya lemah serta

karakter yang rendah. Banyak pakar bidang moral dan agama yang sehari-hari

mengajar tentang kebaikan, tetapi perilakunya tidak sejalan dengan ilmu yang

diajarkannya.Sejak kecil, anak-anak diajarkan menghafal tentang bagusnya sikap

jujur, berani, kerja keras, kebersihan, dan jahatnya kecurangan. Tapi, nilai-nilai

kebaikan itu diajarkan dan diujikan sebatas pengetahuan di atas kertas dan dihafal

sebagai bahan yang wajib dipelajari, karena diduga akan keluar dalam kertas soal

ujian.

Pendidikan karakter bukanlah sebuah proses menghafal materi soal ujian,

dan teknik-teknik menjawabnya. Pendidikan karakter memerlukan

pembiasaan.5Pembiasaan untuk berbuat baik, pembiasaan untuk berlaku jujur,

ksatria, malu berbuat curang, malu bersikap malas, malu membiarkan lingkungannya

kotor.Karakter tidak terbentuk secara instan, tapi harus dilatih secara serius dan

proporsional agar mencapai bentuk dan kekuatan yang ideal.

Di sinilah bisa kita pahami, mengapa ada kesenjangan antara praktik

pendidikan dengan karakter peserta didik.Bisa dikatakan, dunia pendidikan di

Indonesia kini sedang memasuki masa-masa yang sangat pelik.Kucuran anggaran

pendidikan yang sangat besar disertai berbagai program terobosan sepertinya belum

mampu memecahkan persoalan mendasar dalam dunia pendidikan, yakni bagaimana

4Mansur Muslich, Pendidikan Karakter  Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2011), hlm: 89.

5Kemendiknas, Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter, (Jakarta: Balitbang Kemdiknas,
Puskurbuk, 2011), hlm: 34.
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mencetak alumni pendidikan yang unggul, yang beriman, bertaqwa, profesional, dan

berkarakter, sebagaimana tujuan pendidikan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional.

Pada dasarnya, pedidikan karakter dalam pendidikan Islam sudah lebih dulu

diperbincangkan dalam pendidikan akhlak.6Pembentukan karakter dalam pendidikan

Islam  sudah tertuang dan teraplikasi dengan jelas dalam pendidikan akhlak yang

sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.Dalam pendidikan akhlak adanya

penekanan terhadap prinsip-prinsip agama yang abadi, aturan dan hukum dalam

memperkuat moralitas,  kebenaran, penolakan terhadap otonomi moral sebagai

tujuan pendidikan moral, dan penekanan pahala di akhirat sebagai motivasi perilaku

bermoral. Pendidikan karakter dalam Islam menjadikan wahyu ilahi sebagai

sumber.. Implementasi pendidikan karakter dalam Islam, tersimpul dalam karakter

pribadi Rasulullah SAW.Dalam pribadi Rasul, tersemai nilai-nilai akhlak yang mulia

dan agung. Al-qur’an dalam surat Al-Ahzab ayat 21 mengatakan:








Artinya: “Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan)
hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.

Dalam Islam, pendidikan karekter atau sering disebut dengan akhlak

merupakan tema sentral, sebagai tujuan pendidikan Islam, dan akhlak dijadikan

sebagai ukuran keimanan seseorang artinya kesempurnaan iman seseorang

ditentukan oleh kebaikan akhlaknya. Hal ini berdasarkan sabda Rosulullah Saw :

6Loc. Cit, hlm: 92.
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نا أحسنھم خلقا، وخیاركم خیاركم لنسائھمإن أكمل المؤمنین إیما
"Sesungguhnya mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang
paling bagus akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik
terhadap istri-istrinya."(HR.Abu Daud).7

Dr. Aminah Ahmad dalam bukunya “Nazriyah at-Tarbiyah fil Quran wa

Thatbiquha fi ‘Ahdi Rosulillah SAW, menjelaskan bahwa  salah satu karekteristik

pendidikan Islam adalah membentuk prilaku yang baik. Artinya pendidikan baru

dikatakan berhasil apabila mampu merubah prilaku anak didik dari prilaku yang

buruk menjadi berprilaku yang baik.Hal inilah yang menjadi program utama

pendidikan di masa Rosulullah Saw.Rosulullah Saw telah membuktikan

keberhasilan pendidikan Islam yang diembannya, telah berhasil merubah prilaku

masyarakat Arab Jahiliyyah pada masa itu.8 Orang-orang arab jahiliyyah yang pada

awalnya menyembah berhala, menjadi muslim sejati yang mentauhidkan Allah

Swt. Masyarakat Jahiliyyah yang hidup dalam kegelapan dibawa ke dalam

kehidupan yang penuh cahaya ilmu pengetahuan. Masyarakat jahiliyyah yang

bengis dan kasar dirubah oleh Rosulullah menjadi masyarakat yang

berprikemanusian dan menegakkan keadilan.9

Untuk meciptakan anak didik yang berkarekter atau berahlak mulia

diperlukan usaha yang maksimal, pada lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia.

Lembaga-lembaga pendidikan yang  menjadikan pembinaan akhlak sebagai isu

sentral,  dan  keberadaannya merupakan salah satu sarana untuk membangun

kebaikan individu, masyarakat dan peradaban manusia.  Dan perlu diingat dalam

7Abu Daud Sulaiman bin al-Ash’ab al-Sajastani, Sunan Abu Daud,Darul  Kitab al-Arobi, Beirut, Juz
IV, hlm: 354.

8Aminah Ahmad Hasan, Nazriyyah at-Tarbiyyah fi al-Quran wa Tathbiquha fi ‘Ahdi Rosulillah
Shallalallahu ‘alaihi wa Salam, Daarul Ma’arif, Kairo, Cet. X.,  hlm: 203-204.

9 Ibid.
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pembinaan  pendidikan karekter atau akhlak  tersebut perlu dirancang dengan baik

dengan memperhatikan peluang dan tantangan yang muncul10.

Dewasa ini lembaga pendidikan yang mengedepankan pendidikan karakter

atau akhlak dimulai dari tingkat sekolah dasar,termasuk sekolah dasar dikecamatan

Bangkinang Kota. Penerapan pendidikan karakter di lembaga pendidikan

khususnya di kota Bangkinang telah dicanangkan sejak tahun2012. Hal ini

dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap degradasi akidah dan akhlak generasi

penerus semakin menghantui pemikiran para orang tua, kondisi ini ditambah

dengan minimnya pendidikan keagamaan di sekolah-sekolah yang hanya 2 jam

pelajaran seminggu, diperparah lagi dengan sifatpragmatisme berpikir masyarakat

yang berstandar kepada pendidikan keduniawian yang mengejar kepentingan sesaat

dan jangka pendek. Ada beberapa gejala dalam kehidupan sehari-sehari anak

khususnya di kota Bangkinang, seperti :

1. Banyak anak-anak suka melawan orang tuanya.

2. Kurangnya sopan santun siswa-siswi terhadap guru-gurunya.

3. Masih banyaknya anak-anak berantem/berkelahi dengan sesamanya baik

dilingkungan sekolah maupun kehidupan sehari-hari.

4. Masih banyaknya anak-anak yang berkata kotor/bercarut baik dengan sesama

teman maupun pada orang yang lebih tua.

5. Masih banyak anak-anak yang berlaku curang dalam kehidupan sehari-hari

seperti ; mencontek ketika ujian dan diberi tugas oleh guru, tidak jujur pada

orang tua, seringnya terjadi kehilangan barang-barang di kelas dll.

10Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam : Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia,
Kencana, Jakarta, 2004, hlm: 216.
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6. Banyak siswa siswi yang tidak patuh dan taat terhadap perintah guru dan orang

tuanya dan lain sebaagainya.

Keprihatinan dengan kondisi tersebut,dapatlah dijawab oleh kalangan

pendidikan dengan penanaman pendidikan karakter dengan jalan memadukan

pendidikan umum dengan agama, akan tetapi keterpaduan ini hanya menjadi

sebuah keniscayaan apabila pelajaran agama dan pelajaran umum masih berjalan

sendiri-sendiri, dan tidak bersandarkan pada prinsip yang jelas. Dan ini merupakan

tantangan besar bagi para guru termasuk di kota Bangkinang ini.

Oleh karena itu sekolah-sekolah dasar di kecamatan Bangkinang Kota, telah

dimulai pola-pola pendidikandan latihan-latihan serta pembiasaan-pembiasaan

dengan tujuan untuk membentuk karakter anak-anak, sebagai sebuah generasi yang

memegang teguh agama sesuai dengan al Quran dan as Sunnah serta mempunyai

prestasi di berbagai bidang Akademis senantiasa digalakkan.11

Walaupun dalam pelaksanaannya masih relatif sebentar, namun telah

menunjukkan tanda keberhasilannya dalam membentuk karekter atau akhlak yang

mulia meskipun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat antara lain dari perubahan

cara berbusana salah para siswa-siswinya, dari yang tidak sopan kepada yang

sesuai dengan tuntunan syariat Islam, hal ini seiring dengan perubahan  karekter

atau akhlaknya  kearah yang lebih baik.12Pernyataan ini didukung pula oleh situasi

sekolah ini yang menggambarkan kehidupan yang bernuansa Islami.

11 Hasil observasi tanggal 7 Febuari 2016.
12 Hasil observasi 24Februari 2016
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Namun ironis juga masih dijumpai anak-anak yang menunjukkan perilaku yang

tidak baik dan tidak terpuji, seperti :

1. Masih banyak anak-anak yang suka mencontek ketika ujian dan diberi tugas

guru.

2. Kurangnya sopan santun anak-anak pada orang tua dan guru, baik dilingkungan

sekolah maupun diluar sekolah.

3. Masih seringnya terjadi pertengkaran dan adu mulut antar sesama siswa di

sekolah.

4. Banyaknya anak sering berkata jorok dan kotor (bercarut) serta kasar

dilingkungan sekolah.

5. Lingkungan sekolah yang kotor di sekolah karena anak-anak membuang

sampah dimana-mana.

6. Seringnya anak-anak terlambat kesekolah dan kurang disiplin dll.

B. Definisi Istilah.

Untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi dan interpretasi, maka perlu

adanya penjelasan mengenai definisi operasional tentang judul penelitian ini agar

pembaca mempunyai persepsi yang sama terhadap apa yang dimaksud dalam

penelitian ini.Adapun definisi dan batasan istilah yang berhubungan dengan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan karakter

Pendidikan 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,
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kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan negara.13 Maka dapat dipahami bahwa salah satu sasaran

pendidikan,  disamping berkembangnya potensi-potensi kepribadian  dan

keterampilan, adalah menjadikan  peserta didik memiliki karakter.

Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan

seseorang dangan yang yang lain, tabiat, watak.14Sedangkan menurut Hurlock,

sebagaimana dikemukakan Dharma Kesuma, karakter yaitu keselarasan individu

dengan pola-pola kelompok sosial tempat individu itu hidup sebagai hasil dari

kontrol hati nurani terhadap tingkah laku individu. Dan komponen-komponen

karakter menurut Hurlock, antara lain aspek kepribadian, standar moral dan ajaran

moral, pertimbangan nilai, upaya dan keinginan individu, hati nurani, pola-pola

kelompok, dan tingkah laku individu dan kelompok.15Jadi, karakter berasal dari nilai

tentang sesuatu. Suatu nilai yang diwujudkan dalam bentuk perilaku anak itulah yang

disebut karakter. Dapat dikatakan bahwa suatu karakter melekat dengan nilai dari

perilaku tersebut, sehingga tidak ada perilaku yang bebas dari nilai.16 Maka semua

perilaku yang ditampilkan apakah itu baik atau buruk merupakan manifetasi dari

karakter seseorang.

Pendidikan karakter dapat dikatakan sebagai pendidikan untuk “membentuk”

kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam

tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab,

menghormati hak orang lain, kerja keras, dan sebagainya. Bukan itu  saja

13Depdiknas, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm: .3.
14Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,

Cet.iv. 1990), hlm: 389.
15Dharma Kesuma, dkk, Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah, (Bandung:

Remaja Rosdakarya, 2011), hlm: 29.
16Ibid.,hlm: 11.
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pendidikan karakter banyak juga di artikan sebagai penanaman nilai yang

menekankan tentang baik dan buruk. Nilai ini dibangun melalui penghayatan dan

pengalaman, membangkitkan rasa ingin yang sangat kuat dan bukan menyibukkan

diri dengan pengetahuan.17Pengetahuan yang diberikan hendaknya dibarengi dengan

penanaman nilai dan sikap sehingga melekat dalam penerapan pengetahuan tersebut.

Dalam perspektif Pendidikan Nasional Karakter adalah perilaku yang dilandasi

oleh nilai-nilai berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum/konstitusi, adat

istiadat, dan estetika. Dan Pendidikan karakter adalah upaya yang terencana untuk

menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai

sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil.18

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan karakter adalah suatu bentuk

kepribadian seseorang sehingga berperilaku sesuai dengan norma agama, nilai luhur

budaya dan adat istiadat bangsa serta estetika sehingga menjadikan peserta didik

mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai karakter tersebut dalam

kehidupan sehari-hari.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, dapat

dikemukakan beberapa masalah yang mungkin dapat diteliti, yaitu sebagai berikut :

a. Bagaimana bentuk Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar yang ada di kota

Bangkinang ?

17Mohammad Fauzil Adhim, Positive Parenting: Cara-cara Islami Mengembangkan Karakter Positif
pada Anak Anda, (Bandung: Mizana, 2006), hlm: 272.

18 Kemdiknas, Pendidikan Karakter untuk membangun Karakter Bangsa, (Jakarta:Dirjen Dikdas,
2011), hlm: 8.
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b. Bagaimana implementasi pendidikan Islam dalam pembentukan karakter di

Sekolah Dasarkota Bangkinang ?

c. Apakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi

pendidikan Islam dalam membentuk karakter di Sekolah Dasar yang ada kota

Bangkinang ?

d. Apa hasil yang diperoleh dari implementasi pendidikan Islam dalam

membentuk karakter di Sekolah Dasar yang ada di kota Bangkinang ?

2. Batasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka untuk

mempermudah penelitian penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu;

“Implementasi pendidikan Islam dalam pembentukan karakter siswa Sekolah

Dasar di kecamatan Bangkinang Kota.”

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan, maka untuk lebih

memfokuskan penelitian dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

a. Bagaimana implementasi pendidikan Islam dalam pembentukan karakter siswa

Sekolah Dasar di Kecamatan Bangkinang Kota ?

b. Apakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi

pendidikan Islam dalam pembentukan karakter siswa Sekolah Dasar  di

Kecamatan Bangkinang Kota ?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan seseorang tidak lepas dari memberikan

jawaban kenapa dan untuk apa penelitian itu dilakukan. Bertitik tolak dari

permasalahan di atas, maka peneltian ini bertujuan :

a. Untuk mengetahui bentuk pendidikan karakter di Sekolah Dasar yang ada

di Kecatan Bangkinang Kota.

b. Untuk mengetahui  implemetasi pendidikan Islam dalam membentuk

karekter siswa Sekolah Dasar yang ada di kecamatanBangkinang Kota.

c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat

implementasi pendidikan Islam dalam membentukkarakter siswa di Sekolah

Dasar yang adadi KecamatanBangkinang Kota.

d. Untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari implementasi pendidikan Islam

dalam membentukKarekter anakSekolah Dasardi KecamatanBangkinang

Kota.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan ditemukannya jawaban permasalahan dalam penelitian ini, akan

berguna bagi:

a. Kepala sekolah dan guru-guru SD yang ada di KecamatanBangkinang Kota

yang ingin untuk mencetak anak didik yang berkualitas.

b. Pihak pengelola sekolah (kepala sekolah dan guru) sebagai penentu kebijakan

dan arah pendidikan di sekolah.

c. Orang tua murid yang dapat mengetahui kualitas dan orientasi suatu sekolah

yang ingin dipilih sebagai tempat pendidikan anaknya.
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d. Pemerintah dan pemerhati pendidikan yang konsen untuk memajukan kualitas

pendidikaan khususnya di Kecamatan Bangkinang Kota.

e. Para Peneliti yang selalu ingin mengembangkan wawasan dan keilmuannya.


