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ABSTRAK 
 

Muhammad Noor Faizin (151010005) Implentasi 

Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan 

Ekstrakurikuler (Program Morning Fun) Pada Peserta Didik di 

MTs. Matholiul Huda Troso Pecangaan Jepara Tahun Ajaran 

2019/2020. Fakultas Tarbiyah, Pendidikan Agama Islam (PAI), 

Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:1) implementasi 

proses kegiatan ekstrakurikuler (Program Morning Fun) sebagai 

wadah untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter pada peserta 

didik di MTs. Matholi'ul Huda Troso Tahun Ajaran 2019/2020, 2) 

Nilai nilai pendidikan karakter apa saja yang ditanamkan melalui 

kegiatan ekstrakurikuler (Program Morning Fun) pada peserta didik di 

MTs. Matholi'ul Huda Troso Tahun Ajaran 2019/2020, 3) faktor 
penghambat dan pendukung proses kegiatan ekstrakurikuler (Program 

Morning Fun) sebagai wadah untuk menanamkan nilai-nilai 

pendidikan karakter pada peserta didik di MTs. Matholi'ul Huda Troso 

Tahun Ajaran 2019/2020.  Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, 

peneliti menggunakan jenis  penelitian lapangan (field Research) 

dengan pendekatan kualitatif. Sumber data ini diperoleh dari sumber 

data primer dan sumber data sekunder. Subyek penelitian ini adalah 

Mentor pembimbing cabang ekstrakurikuler, Kepala Madrasah, Waka 

Kurikulum, peserta didik. Adapun pengumpulan datanya dilakukan 

dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi. Kemudian 

dianalisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Sedangkan objek keabsahan datanya menggunakan beberapa cara 

yakni meningkatkan ketekunan, triangulasi dan juga menggunakan 

bahan referensi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi proses 

kegiatan ekstrakurikuler (Program Morning Fun) sebagai wadah untuk 

menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter pada peserta didik di 

MTs. Matholi'ul Huda Troso meliputi perencanaan proses kegiataan, 

pengelompokan cabang ekstrakurikuler berdasarkan psikososial, yakni 

berkenakaan dengan olah hati, olah piker, olahraga, olah asa dan 

karsa. 2) Nilai-nilai pendidikan karakter yang ditanamkan melalui 

kegiatan ekstrakurikuler (Program Morning Fun) di MTs. Matholi'ul 

Huda Troso secara umum terdapat tiga nilai karakter yang 
dikembangkan di MTs. Matholiul Huda Troso pada kegiatan 

ekstrakurikuler, yaitu karakter Religius, Dsisiplin, Kerjasama, dan 

Tanggung Jawab. Adapun secara spesifik nilai- nilai pendidikan 
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karakter dikelompokkan kedalam 4 ranah psikosoial yakni. olah Hati, 

olah piker, olahraga, olah rasa dan karsa. 3) faktor penghambat dan 

pendukung proses kegiatan ekstrakurikuler (Program Morning Fun) 

sebagai wadah untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter 

pada peserta didik di MTs. Matholi'ul Huda Troso, factor penghambat 

secara umum meliputi SDM (Sumber Daya Manusia), Sarana 

Prasarana, Administrasi Finansial. Serta factor pendukung berasal dari 

semua pihak baik dalam warga Madrasah maupun Luar warga 

Madrasah.  

   

Kata Kunci: Penanaman nilai- nilai karakter, esktrakurikuler. 
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MOTTO 
 

 
 

”Sejatinya memupuk diri dengan karakter mulia akan 

membawamu menjadi manusia bermoral dan memiliki asa” 
 

 

(Muhammad Noor Faizin) 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah hirobbil alamin, Segenap untaian syukur atas 
semua nikmat, selalu terpanjatkan kepadaMu,  dan Lantunan 

sholawat yang khidmat untuk menantikan syafaat dari Beliau 

Rasulullah Muhammad SAW kelak yang tak ada hentinya. Atas 

kehendakNya saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini, 
hingga mampu mempersembahkan karya ini kepada mereka 

yang tercinta dan terkasih, dan jadikanlah hamba ini hamba 

yang mulia disisi Engkau.... 
AAMIIN Ya Rabb... 

Dengan memasuki gerbang baru, sebagai manusia yang baru, 

tak pernah ku lupakan kehadiran orang-orang terkasih yang 

menemani perjalananku selama ini. 
1. Untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Masjud dan Ibu 

Hamidah, untaian ucapan terimakasih dan doa-doa yang 

selalu saya panjatkan atas semua yang telah engkau berikan 
You’re my everything for me. 

2. Untuk kakakku tercinta Darul Hidayah dan Zainal Faruq 

yang selalu memberiku support serta teruntuk seseorang 
yang selalu memotivasiku dan mendorongku untuk segera 

menyelesaikan karya ilmiah ini Rida Ustufricah. 

3. Kepada dosen pembimbing Skripsiku Bapak Dr. Masturin, 

M.Ag. dan Bapak Muhammad Noor Sulaiman Syah, 
S.Pd.I.,M.Pd. dan kepada seluruh dosen dan karyawan 

Fakultas Tarbiyah. 

4. Teruntuk teman-teman seperjuangaku A-PAI angkatan 
2015 yang sudah kuanggap sebagai keluarga sendiri. 

5. Tim Rewo-rewo (Pejuang Troso) yang selalu memberikan 

efek positif maupun negatip selalu berjuang sampai 
tercapai. 

6. Cak paicong, cak sangit, cak ba, cak gendon, cak bur bur 

(Nakal kudune Sembodo) 

7. Thanks for all, yang tidak bisa kusebutkan satu persatu.  
Dan akhirnya ku persembahkan dengan kerendahan rasa 

hatiku Karya sederhana ini untuk segala harapan do’a. 

Semoga dapat terwujud Genggaman nyata. Aminnnn.... 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 

Konsonan Tunggal Vocal 

TanpaTan ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب

da 

َ  ... M/m م Ṣ/ṣ ص T/t ت  A/a 

َ  ... N/n ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث  I/i 

َ  ... W/w و Ṭṭ ط J/j ج  U/u 

 H/h Mādd ه Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 Bā ب ا  ء awal ‘A/ ‘aع   KH/kh خ

 B ب ي   A/a ء ’akhir A’/aع D/d د

 Bū ب و   Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydi>d Yā’ nisbah ف R/r ر

 falakiy ف ل ك ي   Abb أ ب   Q/q ق Z/z ز

ب   K/k ك S/s س ا  Rabb ر  ع 

ي    ل م 

‘ālamiy 

‘Ain/Hamzah 

di belakang 

‘Ain/Hamzah di 

waqf 

 Vocal Rangkap ال  

ع   ع   qara’a ف ر  و  -Al ال ف ر 

furū’ 

ر   -al ال ق م 

qamar 

ر   يي  غ 

 ي  

Gair> 

ء   اء   qara’a ق ر  -Al ال ق ض 

qadā’ 

م   الش 

 س  

al-

syams 

 Syai’un ش ي ئ  

Kata majemuk 

dirangkai 

Kata majemuk dipisah Tā’ Marbūṭah 

ي ه   ا ل الدِّ م  ي ه   Jamāluddi>n ج  ا ل الدِّ م  -Jamāl al ج 

di>n 

ا ع ة  Sā’ah س 
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KATA PENGANTAR 
ِحيمِ  ِن ٱلره ۡحم َٰ ِ ٱلره  بِۡسِم ٱَّلله

 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahNya, sehingga 

peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat 
waktu.peneliti sadar bahwa semua ini tidak terlepas dari 

tuntunan dan bimbinganNya. 

Iringan sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan 

kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW beserta 
keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Atas jasa dan 

perjuangan beliau peneliti dapat menikmati sedikit ilmu 

pengetahuan tentang ajaran dan tuntunan islam. 
Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang 

diperlukan untuk  melengkapi persyaratan dalam  memperoleh  

gelar sarjana sebagai wahana untuk  melatih diri dan 
mengembangkan wawasan berpikir. Adapun judul dari skripsi 

ini adalah “Implementasi penanaman nilai-nilai pendidikan 

karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler (Program 

Morning Fun) pada peserta didik di MTs. Matholi'ul Huda 
Troso Tahun 2019/2020”. Oleh karena itu penulis 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Dr. H.Mundakir, M.Ag selaku Rektor Institut Agama 
Islam Negeri Kudus. 

2. Dr. H. Abdul Karim, M.pd., selaku Dekan Fakultas 

Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus. 
3. Anisa Listiana, M.Ag., selaku kepala perpustakaan 

Institut Agama Islam Negeri Kudus beserta segenap 

karyawannya yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan 
skripsi ini. 

4. Dr. Masturin, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 
untuk memberikan  bimbingan, pengarahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Muhammad Noor Sulaiman Syah, S.pd.I.,M.Pd. selaku 

asisten dosen pembimbing yang telah bersedia 
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 
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memberikan  bimbingan, pengarahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

6. Para dosen atau staf pengajar di lingkungan Institut 
Agama Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai 

pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan 

skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibuku, serta seluruh kelauargaku tercinta 
yang senantiasa mengalirkan do’a dan dukungannya 

baik material maupun spiritual sehingga penyusunan 

skripsi ini dapat terselesaikan.  
8. Bapak Noor Ubaidillah, S.Pd., selaku Kepala 

Madrasah Tsanawiyah Matholiul Huda Troso 

Pecangaan Jepara yang telah memberikan izin 

penelitian dalam penyusunan skripsi ini. 
9. Bapak Agus Siswanto,S.Pd. selaku Waka Kesiswaan 

Madrasah Tsanawiyah Matholiul uda Troso Pecangaan 

Jepara yang telah memberikan banyak data informasi 
dalam penyusunan skripsi ini. 

10. Terimakasih kepada seluruh Pembina cabang 

ekstrakurikuler di MTs. Matholiul Huda Troso yang 
tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang turut 

membantu melengkapi data menuju kesempurnaan 

dalam menyusun karya ilmiah ini. 

11. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan PAI-A 
angkatan 2015, semoga kekeluargaan kita selalu 

terjalin. 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa karya sederhana ini 
masih jauh dari kata sempurna. Namun dari lubuk hati yang 

paling dalam, penulis berharap agar skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca pada 
umumnya. 

Jepara, 23 Septemberr 2019 

Penulis 

 
 

Muhammad Noor Faizin  

(1510110005) 

  


