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ABSTRACT 

During the flag ceremony, students in Jambi's Al-Falah school mostly 

did not follow well or were less receptive in participating in the flag 

ceremony. Only a large proportion of female students and the solemn front 

row follow the flag ceremony or in certain parts, for example when 

respecting the flag and reciting the Constitution and Pancasila, the students 

seem a little calm and solemn but such a situation does not last long because 

the Pembina ceremony Greeting most students did not hear what was talked 

about by the ceremony coach, they seemed cool themselves with their 

activities and some even talked with friends nearby and there were also 

those who only quietly daydreaming of drowsiness. Based on the above 

problems, the objectives of this study are. To determine the mastery of the 

value of nationalist characters in the implementation of flag ceremonies, to 

find out what efforts are carried out by schools in the mastery of nationalist 

character values and to find out how the nationalist character values are 

implemented. This research is a descriptive qualitative study with the type 

of case study research carried out at the Al-Falah Elementary School in 

Jambi. The results of the study indicate that the integration in the self-

development program which includes routine school activities, spontaneous 

activities, and exemplary at Al-Falah Islamic Elementary School includes: 

Flag Ceremony every Monday, shaking hands with the teacher, throwing 

garbage in its place. Integration in subjects including syllabus, lesson plans, 

and learning activities. The lesson plan used as a guideline for implementing 

learning is made by the teacher by hand. While for the implementation of 

learning the teacher tries to insert nationalist characters in each subject. 

Integration in the school culture which includes the culture of class, school, 

and outside the school at Al-Falah Islamic Elementary School includes: time 

discipline, ceremonies for every national holiday commemoration, 

competitions, field trips. And the implementation of the value of nationalist 

character at Al-Falah Islamic Elementary School in Jambi is good enough. 
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1. PENDAHULUAN  
Karakter merupakan hal yang sangat terlihat pada diri manusia. 

Karakter berhubungan dengan perilaku, sikap atau watak. Baik buruknya 

seseorang dapat dinilai melalui sikap atau perilakunya. Menurut Masnur 

Muslich menyatakan bahwa karakter merupakan nilai-nilai perilaku 

manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 

sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, 
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sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, 

hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat (Prasetya, 2014).  
Penguatan pendidikan karakter adalah proses pembentukan dan 

perubahan yang mengembangkan potensi peserta didik agar berprilaku baik 

sesuai dengan falsafaf hidup. Sudah tentu karakter pada anak merupakan 
hasil interaksi antara pembawaan dan ingkungan, sehinngga dalam 

penguatan pendidikan karakter (PPK) yang ditekankan bukan pembawaan 

kulturnya, namun interaksi keduanya.  
Gerakan penguatan pendidikan karakter (PPK) mengidentifikasi lima 

nilai utama karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang 

perlu dikembangkan sebagai prioritas religious,nasionalis, mandiri, gotong 

royong, dan intergritas. Pemerintah telah merumuskan lima nilai utama 

karakter yang saling berhubungan membentuk jejaring nilai serta perlu 

dikembangkan sebagai prioritas gerakan PPK. Kelima nilai utama karakter 

bangsa tersebuttersebut adalah ; (1) relegius, (2) Nasionalis, (3) mandiri, (4) 

Gotong royong, dan (5) integritas (Al-Tadzkiyyah, 2017). Nilai karakter 

nasionalis yang terkandung didalam Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

yang merupakan cara berperilaku, berpikir dan berbuat yang menunjukkan 

kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, 

sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa.  
Berdasarkan hasil observasi di SD Islam Al-Falah Jambi, bahwa 

sekolah tersebut sudah mulai menerapkan penguatan pendidikan karakter 

(PPK). Sekolah dasar islam Al-Falah Jambi sudah memilki berbagai 

program kegiatan yang dirancang untuk membentuk nilai karakter 

nasionalis yang tinggi. Ini dapat dilihat dari visi dan misinya. Visi sekolah 

dasar Al-Falah Jambi yaitu terwujudnya akhlaqul karimah, taqwa, cerdas, 

dan terampil seta berwawasan global berbudaya nasional.  

2. METODE PENELITIAN 
 

2.1 Tempat dan WaktuPenelitian 
 

2.1.1 Tempat Penelitian 
 

Tempat penelitian adalah SD  Islam Al-Falah Jambi  yang terletak di Jl. 

Sultan Thaha No. 58-B, Legok, Telanaipura, Kota Jambi. 
 

2.1.2 WaktuPenelitian 
 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 
2018/2019. Pelaksanaan dari perancangan yang telah dibuat, perlu disusun 
agenda kegiatan sehingga penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis 

dan terjadwal. 
 

 

2.2 Pendekatan dan JenisPenelitian 
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dan jenis penlitian 
ini merupakan jenis penelitian studi kasus. 

 

2.3 Data dan SumberData 

2.3.1 Data  
Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data 

primer yaitudata yang digunakan berupa tulisan-tulisan yang 
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mendeskripsikan penguasaan nilai karakter nasionalis. Sedangkan data 
sekunder yaitu berupa foto dan dokumen lainnya yang mendukung topik 

penelitian 
 

2.3.2 SumberData  
Sumber data dalam penelitian ini berupa observasi nonpartisipan dan 

didukung oleh hasil wawancara tak terstruktur. Kemudian data dilengkapi 

dengan lampiran-lampiran lainnya. 
 

2.4 Teknik pengumpulanData 
 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
teknik nontes dan tes. Teknik nontes berupa observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 

 

2.4.1 Observasi  
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama 

dan Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama dan 

sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Menurut Nasution (Sugiono 

2017:310) “Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan 

hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan 

yang diperoleh melalui observasi’’. 
 

2.4.2 Wawancara  
Wawancara merupakan teknik pengumpulan informasi melalui 

komunikasi secara langsung dengan respon. Teknik wawancara dilakukan 

sebagai upaya untuk memperoleh data tentang penguasaan nilai karakter 
nasionalis pada siswa sekolah dasar.  
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2.4.3 Dokumentasi  
Sugiyono menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 
monumental dari seseorang (Ariyani, 2013). Dokumentasi juga dapat diartikan 

data yang berupa file, gambar, dan dokumentasi yang diperlukan terkait dengan 
penguasaan nilai karakter nasionalis.  
2.5 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa logika 

komparatif abstraktif yaitu suatu logika yang menggunakan cara perbandingan. 

konseptualisasi, kategorisasi dan deskripsi dikembangkan atas dasar kejadian 

(incidence) yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Adapun 

tahapan analisis data selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan 

data adalah, Reduksi Data (Data Reduction), Reduksi Data (Data Reduction), dan 

Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion/Verification).  
2.6 Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian yaitu berupa tahap persiapan, tahap pelaksanaan 
penelitian, tahap penyelesaian dan tahap penulisan laporan. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

SD Islam Al-Falah Jambi merupakan sekolah yang memiliki kesadaran 

tinggi tentang pentingnya penumbuhan penguasaan nilai karakter nasionalis pada 

siswa sejak dini, oleh karena itu berbagai program sengaja dirancang dan 

dilaksanakan guna untuk semakin menumbuhkan karakter nasionalis yang tinggi 

bagi peserta didiknya. Berbagai kegiatan yang diprogramkan guna untuk 

meningkatkan nilai karakter nasionalis bagi siswa salah satunya ialah dengan 

adanya pelaksanaan upacara rutin setiap hari senin yang diikuti oleh oleh seluruh 

guru dan staf sekolah serta semua siswa SD Islam Al-falah jambi.  
Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan rutin yang dilakukan di SD Islam Al-Falah Jambi 

meliputi kegiatan rutin mingguan. Kegiatan rutin mingguan tersebut meliputi 

upacara bendera setiap hari senin serta hari besar nasional. Pada saat dilakukan 

pengamatanyaitu ketika upacara bendera, baik guru maupun siswa hadir lebih 

awal serta mengenakan seragam rapi dan lengkap. Akan tetapi, masih ada 

beberapa siswa belum khidmat saat upacara berlangsung. Sikap guru 

mencerminkan bentuk keteladanan untuk siswa, dimana guru juga melakukan 

apa yang seharusnya dilakukan agar dilihat oleh siswa dan menjadi sebuah 

kebiasaan. 

 

3.1 Pembahasan  
Pandangan guru mengenai pendidikan karakter merupakan suatu hal 

yang ditunjukan untuk membentuk kepribadian dan karakter siswa agar 

mempunyai budi pekerti yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku 

dimasyarakat serta dapat diterapkan di lingkungan sekolah, keluarga, maupun 

masyarakat. Karakter nasionalis merupakan karakter dasar yang sangat penting 

ditanamkan kepada siswa karena dengan pondasi nasionalis yang kuat sejak dini 

akan bermanfaat di masa depan untuk menghadapi perkembangan zaman. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Wibowo (dalam Utami, 2014:104) 

mengungkapkan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang 
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menanamkan dan mengembangkan karakter-karakter luhur kepada siswa, 

sehingga mereka mempunyai karakter yang baik dan menerapkan serta 

mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga, sekolah 

maupun masyarakat. 
 

Pelaksanaan pendidikan karakter nasionalis di sdislam al-falah jambi 
dilaksanakan melalui pengintegrasian dalam program pengembangan diri yang 
meliputi kegiatan rutin sekolah, kegiatan spontan, keteladanan, dan 
pengkondisian.Pengintegrasian dalam mata pelajaran yang meliputi silabus, RPP, dan 
kegiatan pembelajaran serta pengintegrasian dalam budaya sekolah yang meliputi 
budaya kelas, budaya sekolah dan budaya luar sekolah.  

 

4. SIMPULAN DAN SARAN  

            4.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa siswa di SD Islam Al-Falah Jambi dalam penguasaan nilai 

karakter nasionalis sudah cukup baik, hal ini terlihat pada saat pelaksanaan 

upacara bendera siswa terlihat antusia untu mengikuti upacara bendera. Serta 

siswa selalu khidmat dalam mengikuti dan mendengar arahan dari pembina 

upacara. Pengintegrasian dalam program pengembangan diri yang meliputi 

kegiatan rutin sekolah, kegiatan spontan, dan keteladanan di SD Islam Al-Falah 

meliputi : Upacara Bendera setiap hari senin, bersalaman dengan guru, 

membuang sampah pada tempatnya, dll. Pengintegrasian dalam mata pelajaran 

yang meliputi silabus, RPP, dan kegiatan pembelajaran. RPP yang digunakan 

sebagai pedoman untuk melaksanakan pembelajaran dibuat sendiri oleh guru 

secara tulis tangan. Sedangkan untuk pelaksanaan pembelajaran guru berusaha 

menyisipkan karakter nasionalis di setiap mata pelajaran. Pengintegrasian dalam 

budaya sekolah yang meliputi budaya kelas, sekolah, dan luar skolah di SD Islam 

Al-Falah meliputi: disiplin waktu, upacara setiap peringatan hari besar nasional, 

mengikuti lomba-lomba, karyawisata dan lain-lain. 

  
4.2   Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti menyampaikan saran 
sebagai berikut:  

1. Sekolah hendaknya meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap siswa 

terutama tentang disiplin waktu.  
2. Sekolah perlu membuat reward dan sanksi yang tegas bagi semua warga sekolah 

terkait pelaksanaan pendidikan karakter nasionalis di sekolah.  
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