
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Nilai

a. Pengertian  Nilai

Nilai merupakan sebuah kata yang sering terdengar. Nilai sendiri memiliki 

cakupan istilah yang sangat luas. Kata nilai merupakan terjemahan dari kata 

“vale’re” yang artinya berguna, mampu akan, berdaya, berlaku. Sedangkan 

pengertian nilai adalah sesuatu yang memberi makna pada kehidupan 

seseorang, yang memberi acuan untuk bertingkah laku, titik tolak dan tujuan 

hidup. Nilai dijunjung tinggi oleh masyarakat, sehingga dapat mewarnai dan 

menjiwai tindakan seseorang (Adisusilo, 2012:56). Sedangkan menurut Zaenul 

(2012:90) nilai pada umumya berkaitan erat dengan kepercayaan, sikap atau 

perasaan yang dibanggakan individu, dipegang teguh, dan dipilih karena 

dilakukan terus menerus tanpa adanya paksaan dan menjadi acuan dalam 

kehidupan setiap individu. Ada lagi pendapat Samani dkk (2012:34) yang 

mengemukakan bahwa nilai lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu 

menyangkut pola piker dan tindakan, sehingga nilai sangat berhubungan erat 

dengan etika. 

Berdasarkan pengertian nilai menurut para ahli diatas dapat disimpulkan 

nilai adalah sesuatu yang diyakini oleh seseorang yang menjadi pegangan atau 
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acuan untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat. Perilaku seseorang dapat 

tercermin dari nilai yang dipegang atau yang diyakini. Hal ini dikarenakan nilai 

merupakan standar-standar perbuatan dan sikap seseorang. 

b. Tujuan Pendidikan Nilai 

Tujuan pendidikan nilai menurut Zaenul (2012:93) mengutip pendapat 

Djiwandono, pembelajaran nilai di sekolah (temasuk Sekolah Dasar) 

mempunyai tujuan sebagai yang pertama tujuan pendidikan nilai di sekolah 

adalah untuk menanamkan nilai-nilai yang dapat digunakan untuk menangkis 

pengaruh nilai-nilai negatif atau yang cenderung mendorong nilai-nilai negatif 

dalam artian moral sebagai akibat arus globalisasi. Kedua, untuk memerangi 

kecenderungan terhadap sifat materialisme, konsumerisme dan hedonisme. 

Ketiga, untuk menanamkan pemahaman dan penghayatan nilai kemanusiaan 

dan ketuhanan hal ini dikarenakan kecenderungan matrealisme, konsumerisme 

dan hedonisme dapat dianggap sebagai cermin sifat egoisme, kurang cinta kasih 

dan kurang peduli terhadap orang lain. Menurut Zaenul (2012:93) mengutip 

pendapat Mulyana menyatakan bahwa pembelajaran nilai bertujuan membantu 

siswa untuk memahami, menyadari, dan mengalami nilai-nilai dan mampu 

menempatkan nilai-nilai secara integral dalam kehidupan. Menurut Zaenul 

(2012:94) pembelajaran nilai dikatakan berhasil apabila siswa ada di posisi 

batin yang benar untuk menghayati dan melaksanakan makna kehidupan yang 

didasari oleh nilai-nilai Ilahi.  
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2. Karakter  

a. Pengertian Karakter 

Pengertian karakter menurut Siswanto (2013:96) mengutip Kamus Besar 

Bahasa Indonesia karakter berasal dari istilah “karakter” yang berarti sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak  atau  budi  pekerti  yang membedakan seseorang dari  yang  

lain. Karakter bisa diartikan sebagai atribut atau ciri-ciri yang membentuk dan 

membedakan ciri pribadi, ciri etis, dan kompleksitas mental dari seseorang, 

suatu kelompok atau bangsa yang dipengaruhi oleh hereditas. Perilaku 

seseorang yang sering kali tidak jauh berbeda dengan perilaku ayah atau ibunya.  

(Samani dkk,2012:42). Ada lagi menurut pendapat Munir (2010:3) menyatakan 

bahwa karakter adalah sebuah pola, baik itu pikiran, sikap, maupun tindakan, 

yang melekat pada diri seseorang dengan sangat kuat dan sulit dihilangkan. 

Berdasarkan pengertian karakter menurut para ahli, karakter dapat 

dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang. Karakter 

dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungannya. Baik buruknya karakter 

seseorang dapat dilihat dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-

hari. 

b. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter menurut Samani dkk (2012:44) menjelaskan 

pendidikan karakter sebagai pendidikan yang mengajarkan kebiasaan berpikir 

dan kebiasaan berbuat yang dapat digunakan orang-orang untuk hidup dan 

bekerja bersama sebagai keluarga, sahabat, tetangga, masyarakat dan bangsa. 
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Pendidikan karakter adalah suatu proses pembelajaran yang memberdayakan 

siswa dan orang dewasa didalam komunitas sekolah untuk memahami, peduli 

tentang, dan berbuat berlandaskan nilai-nilai etik seperti respek, keadilan, 

kebijakan warga (civic virtue) dan kewarganegaraan (citizenship), dan 

bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain”. 

Menurut  Zubaedi  (2011:17)  pendidikan karakter dapat diartikan sebagai  

upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk  sikap,  

dan  pengalaman  dalam  bentuk  perilaku  yang sesuai dengan nilai-nilai  luhur 

yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dengan interaksi dengan  Tuhannya,  diri  

sendiri, antar sesama, dan lingkungannya. Pendidikan karakter mencakup 

penanaman kecerdasan berpikir  sehingga  anak  mampu  menghayati  karakter 

tersebut dalam bentuk sikap sampai nantinya anak dapat berperilaku sesuai 

kakarter yang dihayati tersebut. Ada lagi pendapat Wibowo (2012:36) 

mengungkapakan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang  

menanamkan  dan mengembangkan karakter-karakter luhur kepada anak didik, 

sehingga mereka memiliki karakter  luhur  itu, menerapkan dan mempraktikkan 

dalam  kehidupannya,  entah  dalam  keluarga,  sebagai  anggota masyarakat,  

dan warga  negara. 

Berdasarkan pengertian pendidikan karakter menurut pendapat para ahli 

diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang 

mengajarkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik yang akan digunakan atau 

diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari sehingga peserta didik dapat 

memberikan keputusan baik-buruk. Hal ini bertujuan agar peserta didik menjadi 
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manusia yang seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga serta 

rasa dan karsa. 

3. Nilai Karakter Religius 

a. Pengertian Nilai Karakter Religius 

Adapun nilai karakter yang terkait erat dengan Tuhan Yang Maha 

Kuasa adalah nilai religius. Menurut Thontowi (2005:1) mengutip pendapat 

Slim menyatakan bahwa kata dasar dari religius adalah religi yang berasal dari 

bahasa inggris religion sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau  

kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan yang lebih besar di atas manusia. 

Religius berasal dari kata religius yang berarti sifat religi yang melekat pada 

diri seseorang. Nilai religius merupakan suatu bentuk hubungan manusia 

dengan penciptanya melalui ajaran agama yang sudah terinternalisasi  dalam 

diri seseorang dan tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari. 

Religius sebagai salah satu nilai dalam pendidikan karakter 

dideskripsikan oleh Titi (2014:20) mengutip Kemendiknas mengartikan 

religius sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup 

rukun dengan pemeluk agama lain. Selanjutnya, Naim (2011:124) 

mengungkapkan bahwa nilai religius adalah penghayatan dan implementasi 

dari ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli dapat disimpulkan bahwa 

nilai religius merupakan nilai yang bersumber dari ajaran agama yang dianut 
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sesorang yang dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan kehidupannya 

sehari-hari. 

b. Aspek Atau Dimensi Nilai Karakter Religius 

Menurut Thontowi (2005:2) mengutip Kementrian Lingkungan Hidup 

menjelaskan terdapat lima aspek religius yaitu:  

1) Aspek iman, yaitu aspek yang menyangkut keyakinan dan hubungan 

manusia  dengan Tuhan, malaikat, para nabi dan sebagainya.  

2)  Aspek Islam, yaitu aspek yang menyangkut frekuensi dan intensitas 

pelaksanaan ibadah yang telah ditetapkan, misalnya sholat, puasa dan 

zakat.  

3) Aspek ihsan, yaitu aspek yang menyangkut pengalaman dan perasaan 

tentang kehadiran Allah SWT dengan menjalankan perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya.  

4) Aspek ilmu, yaitu aspek yang menyangkut pengetahuan seseorang tentang 

ajaran-ajaran agama misalnya dengan mendalami Al-Quran lebih jauh.  

5) Aspek amal, yaitu aspek yang menyangkut tingkah laku dalam kehidupan 

bermasyarakat, misalnya menolong orang lain, membela orang lemah,  

bekerja  dan sebagainya. 

Dimensi dan aspek  dalam nilai  religius di  atas  menjadi  acuan  untuk 

menanamkan nilai religius kepada siswa melalui pendidikan karakter. Adanya 

deskripsi dan indikator nilai religius akan mempermudah penyusunan kegiatan 

yang akan disusun dalam pelaksanaan nilai religius di lingkungan sekolah. 
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Pengertian nilai religius dalam pendidikan karakter yaitu sikap dan perilaku 

yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, dan rukun dengan pemeluk agama lain telah 

dijabarkan lagi menjadi indikator sekolah dan indikator kelas sebagai berikut 

ini: 

Tabel 2.1 

Deskripsi dan indikator nilai religius dalam pendidikan karakter 

Deskripsi Indikator Sekolah   Indikator 

Kelas  

Sikap dan perilaku  patuh 

dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, 

toleran  terhadap pelaksanaan  

ibadah  agama lain,  serta  

hidup  rukun dengan pemeluk  

agama lain.   

 

1. Merayakan  hari hari 

besar keagamaan.  

2.  Memiliki fasilitas yang 

dapat digunakan untuk 

beribadah.  

3. Memberikan kesempatan  

kepada semua  siswa  

untuk melaksanakan 

ibadah .  

 

1. Berdoa sebelum dan 

sesudah pelajaran. 

2. Memberikan 

kesempatan kepada 

semua  siswa  

untuk 

melaksanakan 

ibadah 

 Sumber : (Titi, 2014:22)   

4. Nilai Peduli Sosial 

a. Pengertian Nilai Peduli Sosial 

Manusia merupakan makhluk hidup yang tidak bisa memisahkan 

hidupnya dengan manusia lain. Setiap manusia pasti membutuhkan manusia 

lain untuk berinteraksi. Oleh sebab itu manusia disebut makhluk sosial. 

Menurut Alma dkk (2010:201) makhluk sosial berarti bahwa hidup 

menyendiri tetapi sebagian besar hidupnya saling ketergantungan, yang pada  

akhirnya  akan  tercapai keseimbangan relatif. Sehingga nilai peduli sosial 

adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada 

masyarakat yang membutuhkan (Zuchdi, 2011:170). Peduli sosial tidak 
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pernah lepas dari kesadaran sosial. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk 

mamahami  arti dari situasi  sosial  (Lestari dkk, 2008:23). Hal tersebut sangat 

tergantung dari bagaimana empati terhadap orang lain. Dengan adanya rasa 

empati tersebut akan tumbuh perasaan peduli terhadap sesama.  

b. Bentuk Peduli Sosial 

Bentuk-betuk peduli sosial dapat dibedakan berdasarkan lingkungan.  

Lingkungan  yang  dimaksud  adalah lingkungan  dimana seseorang hidup  dan  

berinteraksi dengan  orang  lain  yang  biasa  disebut lingkungan sosial. Menurut 

Setiadi, dkk (2012:66) lingkungan sosial merujuk pada lingkungan dimana 

seseorang  melakukan  interaksi sosial, baik dengan anggota  keluarga, teman,  

dan  kelompok  sosial  lain yang  lebih  besar. Alma, dkk (2010:205) membagi 

bentuk-bentuk kepedulian berdasarkan lingkungannya, yaitu:  

a. Di lingkungan keluarga  

Keluarga merupakan lingkungan sosial terkecil yang dialami oleh 

seorang manusia. Lingkungan inilah yang pertama kali mengajarkan 

manusia bagaimana berinteraksi. Ahmadi dan Uhbiyati (2001:278) 

menjelaskan bahwa interaksi tersebut dapat  diwujudkan dengan gerak-

gerik dan suara. Anak belajar memahami gerak-gerik dan suara  orang lain. 

Hal ini pentig sekali artinya, lebih-lebih untuk perkembangan anak  

selanjutnya,  karena  dengan  belajar  memahami gerak-gerik  dan  air muka 

seseorang maka anak tersebut telah belajar memahami keadaan orang lain.  

Hal yang paling penting adalah lingkungan rumah itu akan membawa 
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perkembangan perasaan sosial yang pertama (Ahmadi dan Uhbiyati, 

2001:278). Contohnya perasaan simpati anak kepada orang tua akan 

muncul ketika anak merasakan simpati karena telah diurus dan dirawat  

dengan sebaik-baiknya. Berawal dari perasaan simpati itu, maka akan 

tumbuh rasa cinta dan  kasih  sayang  anak kepada orang tua dan anggota 

keluarga yang lain, sehingga akan timbul sikap saling peduli.  

b. Di lingkungan masyarakat  

Lingkungan masyarakat  pedesaaan  yang masih  memiliki  tradisi 

yang  kuat, sehingga masih tertanam sikap  peduli  sosial  yang  sangat  erat. 

Ketika ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu keluarga, maka 

keluarga lain dengan tanpa imbalan akan segera membantu dengan 

berbagai cara. Contohnya saat mau mendirikan rumah, anggota keluarga 

yang lain menyempatkan diri untuk berusaha membantunya. Hal ini sangat 

jauh berbeda dengan lingkungan masyarakat perkotaan. Jarang sekali kita 

melihat pemandangan yang menggambarkan kepedulian sosial antar 

warga. Sikap individualisme lebih ditonjolkan dibandingkan dengan sikap 

sosialnya (Ahmadi dan Uhbiyati, 2001:278). 

c.  Di lingkungan sekolah  

Sekolah tidak hanya sebagai tempat untuk belajar meningkatkan 

kemampuan intelektual, akan tetapi juga membantu anak untuk dapat 

mengembangkan emosi, berbudaya, bermoral, bermasyarakat, dan 
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kemampuan fisiknya.  Rohman (2009:201) mengutip pendapat Young Pai 

menyatakan bahwa sekolah memiliki dua fungsi utama yaitu, sebagai 

instrumen untuk menyalurkan nilai-nilai sosial masyarakat (to transmit  

sociental  values)  dan sebagai agen untuk  transformasi  social (to  be  the  

agent of  social transform).  Sedangkan Ahmadi  dan Uhbiyati (2001:265)  

menjelaskan  fungsi  sekolah  sebagai lembaga  sosial  adalah membentuk 

manusia sosial yang  dapat  bergaul dengan sesama  manusia  secara serasi 

walaupun  terdapat  unsur perbedaan tingkat soaial ekonominya, perbedaan 

agama, ras, peradaban, bahasa dan lain sebagainya. Menurut pendapat 

diatas dapat dikatakan bahwa,  sekolah  bukan  hanya  tempat  untuk  belajar 

meningkatkan kemampuan intelektual, akan tetapi juga mengembangkan 

dan memperluas pengalaman  sosial anak agar dapat  bergaul  dengan orang 

lain di dalam masyarakat. Selain sebagi tempat mengembangkan dan  

memperluas pengalaman sosial anak, sekolah dapat juga membantu 

memecahkan masalah-masalah sosial. Seperti pendapat Gunawan (2000: 

68) yang menyatakan bahwa, dengan pendidikan diharapkan berbagai 

masalah sosial yang  dihadapi oleh siswa  dapat  diatasi dengan  pemikiran-

pemikiran tingkat intelektual yang tinggi melalui analisis akademis. Hal 

lain juga diungkapkan Ihsan (2003:83) bahwa di sekolah tugas pendidik 

adalah memperbaiki sikap siswa yang cenderung kurang dalam 

pergaulannya dan mengarahkannya pada pergaulan sosial. Di sekolah, anak 

dapat berinteraksi dengan guru beserta bahan-bahan pendidikan dan 

pengajaran, teman-teman peserta didik lainnya, serta pegawai-pegawai tata 
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usaha. Selain itu, siswa memperoleh pendidikan formal di sekolah berupa 

pembentukan nilai-nilai, pengetahuan, ketrampilan dansikap terhadap 

bidang studi/mata pelajaran (Gunawan, 2000: 57). Berinteraksi dan bergaul 

dengan orang lain dapat ditunjukkan dengan berbagai cara, salah satunya 

adalah dengan menunjukkan sikap peduli terhadap sesama. Di dalam 

lingkup persekolahan, sikap kepedulian siswa dapat ditunjukkan melalui 

peduli terhadap siswa lain, guru, dan lingkungan yang berada di sekitar 

sekolah. Rasa peduli sosial di lingkungan sekolah dapat ditunjukkan 

dengan perilaku saling membantu, saling menyapa, dan saling 

menghormati antar warga sekolah. Perilaku ini tidak sebatas pada siswa 

dengan siswa, atau guru dengan guru, melainkan harus ditunjukkan oleh 

semua warga sekolah yang termasuk di dalamnya. 

5. Strategi Pendidikan Nilai Karakter 

Strategi pendidikan nilai karakter menurut pendapat Muslich (2013:175) 

bahwa untuk mumbuhkan nilai karakter religius dan peduli sosial di sekolah 

ditumbuhkan melalui keteladanan/contoh, kegiatan spontan, teguran, 

pengkondisian lingkungan dan kegiatan rutin. Berikut adalah penjelasannya : 

a) Keteladanan/contoh 

 Keteladanan adalah perilaku dan sikap guru dan tenaga kependidikan 

lainnya dalam memberikan contoh berupa tindakan-tindakan yang baik 

sehingga bisa menjadi panutan bagi peserta didik untuk mencontohnya. 

Misalnya berpakaian rapi, datang tepat pada waktunya, bekerja keras, 
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bertutur kata sopan, kasih sayang, perhatian terhadap peserta didik, jujur 

dan menjaga kebersihan (Muslich, 2013:175) 

b) Kegiatan spontan 

Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dilakukan secara spontan pada 

saat itu juga. Contoh kegiatan spontan adalah saat mendengar kabar terjadi 

bencana maka dengan spontan saat itu juga mengumpulkan sumbangan 

bagi korban bencana, mengunjungi teman yang sakit atau sedang tertimpa 

musibah ( Muslich, 2013:175) 

c) Teguran 

Teguran adalah suatu tindakan guru menegur peserta didik yang 

melakukan perilaku buruk atau tidak baik dan mengingatkan nilai-nilai 

yang telah diajarkan untuk diamalkan atau diterapkan. Dengan seperti itu 

guru dapat membantu mengubah tingkah laku peserta didik yang tidak 

baik. Contoh teguran adalah guru menegur peserta didik yang membuang 

sampah sembarangan dan guru mengingatkan bahw membuang sampah 

harus pada tempatnya (Muslich, 2013:175) 

d) Pengkondisian lingkungan 

Pengkondisian lingkungan yaitu cara pihak sekolah 

mengkondisikan lingkungan sekolah sedemikian rupa dengan penyediaan 

sarana fisik sehingga mendukung terlaksananya pendidikan nilai karakter. 

Contoh pengkondisian lingkungan adalah penyediaan tempat sampah, tata 

tetib sekolah yang ditempel pada tempat yang strategis, kondisi toilet yang 

bersih (Muslich, 2013:175) 
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e) Kegiatan rutin 

Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik 

secara terus menerus dan konsisten setiap saat. Contoh kegiatan rutin 

adalah upacara psetiap hari senin, piket kelas, beribadah bersama atau 

shalat bersama setiap dhuhur (bagi yang beragama islam), berdoa sebelum 

memulai dan mengakhiri pelajaran, mengucap salam kita bertemu guru, 

tenaga kependidikan atau teman (Muslich, 2013:175) 

B. Penelitian yang relevan 

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian yang telah ada, peneliti 

menemukan penelitian yang relevan, diantaranya : 

1. Penelitian yang telah ditulis oleh Annis Titi Utami yang berjudul 

“Pelaksanaan Nilai Religius dalam Pendidikan Karakter di SD Negeri 1 

Kutowinangun Kebumen Tahun Pelajaran 2014, dari hasil penelitian 

tersebut pelaksanaan nilai religius dalam pendidikan karakter di sekolah 

tersebut melalui program pengembangan diri yang terdiri dari kegiatan rutin 

yang ada di sekolah, kegiatan spontan yang dilakukan oleh guru pada siswa, 

keteladanan yang diberikan guru, dan pengkondisian sekolah yang 

diciptakan sedemikian rupa. 

2. Penelitian yang telah ditulis oleh Rosalina Helga Amazona yang berjudul 

“Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Islam Terpadu 

Hidayatullah Yogyakarta Tahun Pelajaran 2016, dari hasil penelitian 

tersebut menekankan pada nilai karakter religius, jujur, tekun, disiplin dan 
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peduli/tanggung jawab. Implementasi nilai-nilai karakter tersebut 

dibudayakan atau disisipkan dalam semua mata pelajaran dan kegiatan 

sehari-hari di sekolah. 

Dengan demikian dari kedua penelitian yang telah ada dapat 

disimpulkan bahwa terdapat persamaan antara penelitian peneliti dengan kedua 

penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang nilai karakter yang 

ditumbukan atau diterapkan di Sekolah Dasar, sedangkan perbedaannya adalah 

kedua penelitian membahas tentang nilai religius, jujur, tekun, disiplin dan 

peduli/tanggung jawab, sementara peneliti membahas tentang nilai-nilai 

karakter religius dan peduli sosial. 
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C. Kerangka Pikir 
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Gambar. 2.1 Kerangka Berfikir Analisis Menumbuhkan Nilai Karakter Religius dan Peduli 

Sosial Pada Siswa Kelas Rendah

Kondisi Ideal 

Menumbuhkan nilai karakter pada siswa di sekolah dasar dilakukan oleh semua tenaga 

pendidik diantaranya kepala sekolah dan guru kelas, untuk menumuhkan nilai karakter 

kepala sekolah membuat program kegiatan dibuat pada awal pembelajaran dan strategi 

yang dilakukan oleh guru berupa keteladanan/contoh, kegiatan spontan, teguran, 

pengkondisian lingkungan dan kegiatan rutin.  
 

Kondisi Lapangan 

SDN Sumbersari 1 Malang menumbuhkan nilai karakter dengan berbagai kegiatan 

yaitu sholat dhuha sebelum masuk kelas, berdoa setelah selesai sholat, sholat dhuhur 

pada istirahat jam kedua, menghormati dan membantu teman berkebutuhan khusus, 

salam dan senyum bila bertemu. Berdasarkan kegiatan tersebut yang paling menonjol 

adalah nilai karakter religius dan peduli sosial  
 

Fokus Penelitian 

1. Program kegiatan sekolah untuk menumbuhkan nilai karakter religius dan peduli 

sosial pada siswa kelas rendah 

2. Strategi yang dilakukan guu untuk menumbuhkan nilai karakter religius dan peduli 

sosial pada siswa kelas rendah 

 
 

Metode Penelitian 

Pendekatan  : Kualitatif 

Jenis Penelitian : Deskriptif Kualitatif 

Metode  : Wawancara, Observasi dan Dokumentasi 

  

Hasil 

Mendeskripsikan program kegiatan sekolah dan strategi yang dilakukan guru dalam 

upaya menumbuhkan nilai karakter religius dan peduli sosial pada siswa kelas rendah 



 
 

 


