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BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian 

Instrumen yang diuji cobakan adalah angket atau kuisioner 

tentang implementasi program taqwa character building yang terdiri dari 

15 butir pernyataan untuk guru dan akhlak yang dibangun dalam 7 nilai 

taqwa character building yang terdiri dari 21 butir pernyataan untuk 

siswa. Instrumen telah di judge oleh dosen ahli dari Pendidikan Agama 

Islam yaitu Prof. Dr. H. Syahidin, M.Pd., dosen ahli Pendidikan Umum 

dan Sosiologi Dr. Cik Suabuana, M.Pd dan Wakasek Kurikulum SD 

Darul Hikam Rahayu Supriatin, S.Pd. dan dinyatakan valid. Uji coba 

instrumen dilakukan pada 15 orang guru dan 20 orang siswa kelas V SD 

Darul Hikam yang bukan sampel penelitian. Adapun hasil uji validitas 

dan reabilitas terdapat pada lampiran. 

4.1.1 Uji Validitas 
Uji validitas dilakukan untuk mengetahui validitas isi, validitas 

konstruk dan validitas empiris. Untuk menguji validitas tersebut peneliti 

mengajukan expert judgment kepada dosen ahli dari Pendidikan Agama 

Islam/FPIPS yaitu Prof. Dr. H. Syahidin, M.Pd., dosen ahli Pendidikan 

Nilai Karakter/FPIPS Dr. Cik Suabuana, M.Pd. dan Wakasek Kurikulum 

SD Darul Hikam Rahayu Supriatin, S.Pd. Hasil dari expert judgment 

instrumen penelitian adalah instrumen yang telah dibuat telah memenuhi 

validitas isi dan konstruk, sehingga instrumen tersebut dapat digunakan 

dalam penelitian. 

Dalam pengujian validitas empiris dari setiap butir soal 

menggunakan Person Product Moment dengan mengkorelasikan skor 

item soal dengan skor total, peneliti menggunakan aplikasi Microsoft 

Office Excel 2016 untuk perhitungan uji validitas instrumen. Hasil dari 

pengujian empiris dalam 15 butir soal dan 21 butir pernyataan adalah 

valid sehingga semua butir soal dapat digunakan untuk mengambil data 

penelitian. 
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Tabel 4.1 

Data Hasil Uji Validitas Implementasi Program TCB 

 

 

No Item r hitung 
r tabel 5% 

(23) 
Sig. Kriteria 

1 0,815 0,413 0,000 Valid 

2 0,602 0,413 0,002 Valid 

3 0,708 0,413 0,000 Valid 

4 0,829 0,413 0,000 Valid 

5 0,895 0,413 0,000 Valid 

6 0,707 0,413 0,000 Valid 

7 0,374 0,413 0,079 Tidak Valid 

8 0,607 0,413 0,002 Valid 

9 0,837 0,413 0,000 Valid 

10 0,607 0,413 0,002 Valid 

11 0,890 0,413 0,000 Valid 

12 0,707 0,413 0,000 Valid 

13 0,366 0,413 0,086 Tidak Valid 

14 0,602 0,413 0,002 Valid 

15 0,607 0,413 0,002 Valid 
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Tabel 4.2 

Data Hasil Uji Validitas Akhlak Siswa dalam 7 Nilai TCB 

 

 

Adapun pengujian angket Implementasi Program TCB dan 

akhlak yang dibangun dalam 7 nilai TCB dari setiap butir pernyataan 

menggunakan Pearson Product Moment dengan mengkorelasikan skor 

No Item r hitung 
r tabel 

5%(46) 
Sig. Kriteria 

1 0,306 0,291 0,039 Valid 

2 0,419 0,291 0,004 Valid 

3 0,572 0,291 0,000 Valid 

4 0,617 0,291 0,000 Valid 

5 0,680 0,291 0,000 Valid 

6 0,347 0,291 0,018 Valid 

7 0,180 0,291 0,231 Tidak Valid 

8 0,373 0,291 0,011 Valid 

9 0,704 0,291 0,000 Valid 

10 0,304 0,291 0,040 Valid 

11 0,782 0,291 0,000 Valid 

12 0,167 0,291 0,266 Tidak Valid 

13 0,587 0,291 0,000 Valid 

14 0,486 0,291 0,001 Valid 

15 0,444 0,291 0,002 Valid 

16 0,534 0,291 0,000 Valid 

17 0,381 0,291 0,009 Valid 

18 0,654 0,291 0,000 Valid 

19 0,409 0,291 0,005 Valid 

20 0,564 0,291 0,000 Valid 

21 0,562 0,291 0,000 Valid 
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item dengan skor total menggunakan aplikasi SPSS Versi 22.0. Hasil 

pengujian empiris yang di dapatkan pada angket implementasi program 

TCB pada 15 butir pernyataan terdapat 2 butir yang gugur dan 13 butir 

yang valid. Sedangkan pada angket akhlak yang dibangun dalam 7 nilai 

TCB pada 21 butir pernyataan terdapat 2 butir yang gugur dan 19 butir 

yang valid. Butir pernyataan yang gugur tidak digunakan untuk menguji 

reabilitas instrumen angket. Adapun hasil uji validitas instrumen terdapat 

pada lampiran. 

4.1.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Wiratna Sujeni (2014) kuisioner dikatakan reliabel jika 

nilai Cronbach Alpha lebih dari > 0,6 Terdapat hasil uji reliabilitas dari 

instrumen angket implementasi program TCB terdapat 13 item yang valid 

dan instrumen akhlak yang dibangun dalam 7 nilai TCB terdapat 19 item 

yang valid sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Implementasi Program TCB 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

,926 13 

 

Tabel 4.4 

Data Hasil Uji Relibilitas Instrumen Per Item Soal 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X.1 49,17 67,059 ,753 ,917 

X.2 48,35 76,692 ,613 ,923 

X.3 49,96 69,407 ,620 ,923 

X.4 49,13 66,846 ,768 ,917 

X.5 49,00 61,000 ,867 ,914 

X.6 48,35 74,237 ,686 ,921 

X.8 48,30 75,858 ,606 ,923 

X.9 49,00 67,000 ,774 ,916 
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X.10 48,30 75,858 ,606 ,923 

X.11 48,30 67,585 ,819 ,914 

X.12 48,35 74,237 ,686 ,921 

X.14 48,35 76,692 ,613 ,923 

X.15 48,30 75,858 ,606 ,923 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Akhlak Siswa dalam 7 Nilai TCB 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.6 

Data Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Per item Soal 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y.1 72,43 78,029 ,260 ,845 

Y.2 72,52 77,322 ,381 ,841 

Y.3 74,00 72,000 ,490 ,836 

Y.4 73,15 71,110 ,572 ,832 

Y.5 73,00 68,089 ,630 ,828 

Y.6 72,72 76,563 ,281 ,845 

 Y.8 72,17 76,058 ,325 ,843 

Y.9 73,00 69,378 ,654 ,827 

Y.10 72,46 77,943 ,237 ,846 

Y.11 72,39 70,288 ,748 ,825 

Y.13 73,04 71,998 ,468 ,837 

Y.14 73,76 72,853 ,357 ,844 

Y.15 72,33 76,225 ,358 ,842 

Y.16 72,61 74,777 ,473 ,837 

Y.17 73,04 76,176 ,243 ,848 

Y.18 72,91 68,837 ,573 ,831 

Y.19 73,28 74,029 ,304 ,846 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

,846 19 
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Y.20 72,46 74,254 ,515 ,836 

Y.21 72,76 75,386 ,471 ,838 

 

Suatu instrumen dikatakan reliabel atau tidak bisa juga dengan 

membandingkan nilai rhitung (Cronboach’s Alpha) dengan rtabel. Jika rhitung >  

rtabel maka instrumen tersebut dikatakan reliabel. Pada instrumen 

implementasi program TCB ini rtabel dicari pada taraf signifikansi 5% 

dengan n=23 maka di data rtabel = 0,413. Dari data tersebut diketahui 

bahwa rhitung lebih besar daripada rtabel (0,926 > 0,413). Sedangkan pada 

instrumen akhlak yang dibangun dalam 7 nilai TCB dengan n=46 maka 

di data rtabel = 0,291. Dari data tersebut diketahui bahwa rhitung lebih besar 

daripada rtabel (0,846 > 0,291). maka instrumen tersebut secara 

keseluruhan dinyatakan reliabel karena berada pada kelas 0,800 – 1,000, 

sehingga dapat simpulkan bahwa instrumen tersebut memenuhi syarat 

keterandalan sangat kuat. 

 

 

4.2 Data Hasil Penelitian 

4.2.1 Data Implementasi Program Taqwa Character Building 

Data tentang implementasi program TCB diperoleh dari hasil 

kuisioner/angket mengenai perencanaan, proses dan hasil yang isi oleh 

guru SD Darul Hikam sebagai sampel penelitian.  

Tabel 4.7 

Statistik Deskriptif Implementasi Program TCB 

 

Descriptive Statistics 

Implementasi_Program_TCB 

N Valid 23 

Missing 0 

Mean 61,13 

Median 64,00 

Mode 64 

Std. Deviation 9,683 

Minimum 39 

Maximum 73 

Sum 

Variance 

1406 

93,755 
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Berdasarkan data ditas, secara keseluruhan terdapat 23 jumlah 

data yang valid. Untuk implementasi program TCB, rata-ratanya (mean) 

61,13; nilai tengahnya (median) 64,00 dan modus yang sering muncul 

adalah 64. Dengan jumlah keseluruhan data 1406. Skor tertinggi untuk 

variabel ini adalah 73 dan skor terendah adalah 39 serta Standar Deviasi 

(SD) sebesar 9,863 dan variannya 93,755. 

Untuk menentukan rumus kelas interval digunakan rumus yaitu 

jumlah kelas = 1 + 3,3 log n, dimana n adalah jumlah sampel atau jumlah 

responden. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa n = 23 sehingga di 

peroleh banyak kelas 1 + 3,3 log 23 = 5,493 dibulatkan menjadi 5 kelas 

interval. Rentang data dihitung dengan rumus nilai maksimal – nilai 

minimal, sehingga diperoleh rentang data 73 -39 = 34. Sedangkan panjang 

kelas (rentang)/K = 34/5 = 6,8 dibulatkan menjadi 7.  Berikut distribusi 

frekuensi implementasi program taqwa character building  

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Implementasi Program TCB 

 

No Interval Frekuensi Presentase 

1 73 – 66 6 26,08% 

2 65 – 58 12 52,17% 

3 57 – 50  1 4,37% 

4 49 – 42  2 8,69% 

5 41 – 34   2 8,69% 

Jumlah  23 100% 

Sumber: Olah data excel 2019 

Apabila ditampilkan dalam bentuk diagram dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

Berdasarkan data diatas pada tabel 4.8 mayoritas frekuensi berada pada 

interval 66-73 sebanyak 12 guru atau 52,17% dan paling sedikit terletak 

pada 50-57 sebanyak 1 guru atau 4,37%. Penentuan kecenderungan 

variabel berdasarkan nilai mean empirik variabel implementasi program 

TCB adalah 61,1 dan standar deviasi adalah 9,8. Dari perhitungan diatas 

dapat dikategorikan dalam 3 kelas sebagai berikut: 

Kurang  = X < M – 1SD 

  = X < 61,8-9,8 

  = X < 52 

Cukup  = M – 1SD ≤ X < M + 1SD 
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  = 61,1-9,8 ≤ X < 61,1+9,8 

  = 52 ≤ X < 71,6 

Baik  = X ≥ M + 1SD 

  = X ≥  61,8+9,8 

  = X ≥ 71,6 

 

Tabel 4.9 

Distribusi Kategorisasi Frekuensi Implementasi Program TCB secara 

umum 

 

No Skor 
Frekuensi 

Kategori 
Frekuensi Persentase 

1 X ≥ 71,6 5 21,75% Baik 

2 52 ≤ X < 71,6 14 60,86% Cukup  

3 X < 52 4 17,39% Kurang 

Total 23 100%  

Sumber : Analisis Data Primer 2019  

  

4.2.2    Data Akhlak Siswa Kelas V SD Darul Hikam Bandung 

Data tentang akhlak siswa diperoleh dari hasil kuisioner/angket 

mengenai 7 nilai TCB yang isi oleh siswa kelas V SD Darul Hikam 

sebagai sampel penelitian.  

Tabel 4.10 

Statistik Deskriptif Akhlak Siswa SD Darul Hikam Bandung 

 

Statistics 
Akhlak_Siswa 

N Valid 46 

Missing 0 

Mean 85,26 

Median 85,50 

Mode 90 

Std. Deviation 9,234 

Variance 85,264 

Minimum 53 

Maximum 101 

Sum 3922 
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Berdasarkan data di atas, secara keseluruhan terdapat 46 jumlah 

data yang valid. Untuk nilai akhlak siswa, rata-ratanya (mean) 85,26; nilai 

tengahnya (median) 85,50 dan modus yang sering muncul adalah 90 

dengan jumlah keseluruhan data 3922. Skor tertinggi untuk variabel ini 

adalah 101 dan skor terendah adalah 53 serta Standar Deviasi (SD) 

sebesar 9,234 dan variannya 85,264. 

Untuk menentukan rumus kelas interval digunakan rumus yaitu 

jumlah kelas = 1 + 3,3 log n, dimana n adalah jumlah sampel atau jumlah 

responden. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa n = 46 sehingga di 

peroleh banyak kelas 1 + 3,3 log 46 = 6,487 dibulatkan menjadi 6 kelas 

interval. Rentang data dihitung dengan rumus nilai maksimal – nilai 

minimal, sehingga diperoleh rentang data 101 -53 = 48. Sedangkan 

panjang kelas (rentang)/K = 48/6 = 8. Berikut distribusi frekuensi nilai 

akhlak siswa.  

Tabel 4.11 

Distribusi Frekuensi Akhlak Siswa SD Darul Hikam 

 

No Interval Frekuensi Presentase 

1 101 – 93 8 17,39% 

2 92 – 84 22 47,82% 

3 83 - 75  11 23,91% 

4 74 - 66  3 6,54% 

5 65 – 57 1 2,17% 

6 56 – 48 1 2,17% 

Jumlah  46 100% 

Sumber: Olah data excel 2019 

Berdasarkan data diatas pada tabel 4.10, mayoritas frekuensi 

berada pada interval 84-92 sebanyak 22 siswa atau 47,82% dan paling 

sedikit terletak pada 48-56 sebanyak 1 siswa atau 2,17%. Penentuan 

kecenderungan variabel berdasarkan nilai mean empirik variabel akhlak 

siswa kelas V dalam 7 nilai TCB adalah 85,2 dan standar deviasi adalah 

9,2. Dari perhitungan diatas dapat dikategorikan dalam 3 kelas sebagai 

berikut: 

Kurang  = Y < M – 1SD 

  = Y < 85,2-9,2 

  = Y < 76 

Cukup  = M – 1SD ≤ Y < M + 1SD 
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  = 85,2-9,2 ≤ Y < 85,2+9,2 

  = 76 ≤ Y < 94,4 

Baik  = Y ≥ M + 1SD 

  = Y ≥  85,2+9,2 

  = Y ≥ 94,4 

 

Tabel 4.12 

Distribusi Kategorisasi Frekuensi Akhlak Siswa SD Darul Hikam secara 

umum 

 

No Skor 
Frekuensi 

Kategori 
Frekuensi Persentase 

1 Y ≥ 94,4 7 15,21% Baik 

2 76 ≤ Y < 94,4 33 71,73% Cukup  

3 Y < 76 6 13,06% Kurang 

Total 46 100%  

Sumber: Analisis Data Primer 2019  

 

4.3    Analisis Data 

4.3.1 Uji Normalitas 

Tabel  4.13 

Uji Normalitas Implementasi Program TCB dalam membangun Akhlak 

Siswa 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardize

d Residual 

N 23 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 6,74198392 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,165 

Positive ,103 

Negative -,165 

Test Statistic ,165 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,103c 
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a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Olah Data SPSS, 2019 

 

Dari tabel diatas diperoleh angka Unstandarized Residual. Nilai 

ini kemudian dibandingkan dengan melalui taraf signifikansi 5%. 

Mengacu pada kriteria pengujian normalitas data dikatakan berdistribusi 

normal jika nilai signifikansi > 0,05, sebaliknya dinyatakan tidak 

berdistribusi normal apabila nilai signifikansi < 0,05. Berdasarkan hasil 

uji normalitas diketahui nilai signifikansi = 0,103 >  0,05 maka dapat 

disimpulkan nilai residual berdistribusi normal. 

 

4.3.2  Uji Hipotesis 

 Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, maka dari itu peneliti membuat hipotesis 

penelitian sebagai berikut. 

Ho = Tidak terdapat hubungan antara implementasi program taqwa 

character building dengan akhlak siswa SD Darul Hikam 

Bandung 

Ha =  Terdapat hubungan antara implementasi program taqwa 

character building dengan akhlak siswa SD Darul Hikam 

Bandung 

Ho = ρ = 0 (tidak terdapat hubungan) 

Ha = ρ ≠ 0 (terdapat hubungan) 

Untuk menentukan menguji hasil hipotesis dengan 

menggunakan, r tabel berdasarkan tabel koefisien korelasi r  tabel pada 

taraf signifikansi 5% maka n (23) r tabel = 0,413, r hitung menggunakan 

rumus =pearson(array1:array2) pada aplikasi microsoft office excel 2016. 

r hitung = 0,821, maka Ho ditolak jika r hitung > daripada r tabel. Dengan 

demikian, berdasarkan hasil uji hipotesis Ho di tolak Ha diterima. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara 

implementasi program taqwa character building dengan akhlak siswa SD 

Darul Hikam Bandung. 
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1. Tabel Model Summary 

Tabel 4.14 

Model Summary 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,821a ,674 ,659 6,90064 

a. Predictors: (Constant), Implemetasi Program TCB 

b. Dependent Variable: Akhlak Siswa 

Sumber: Olah Data SPSS, 2019 

Tabel model summary mempunyai arti sangat penting dalam 

analisis regresi guna mengetahui nilai koefisien korelasi dan koefisien 

determinasi. Hasil tabel di atas menunjukkan R disebut dengan koefisien 

korelasi, nilai R menjelaskan stingkat hubungan antara variabel 

Implementasi Program TCB (X) dengan Akhlak Siswa (Y). R Square 

disebut dengan koefisien determinasi yang menerangkan seberapa 

variabel (Y) Akhlak Siswa disebabkan oleh variasi (X) Implementasi 

Program TCB. tabel R square (R2) sebesar 0,674 artinya bahwa variasi 

yang terjadi terhadap Akhlak Siswa sebesar 67,40% disebabkan oleh 

Implementasi Program TCB. 

2. Tabel Anova 

Tabel 4.15 

Anova 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2068,613 1 2068,613 43,441 ,000b 

Residual 999,996 21 47,619   

Total 3068,609 22    

a. Dependent Variable: Akhlak Siswa 

b. Predictors: (Constant), Implemetasi Program TCB 

Sumber: Olah Data SPSS, 2019 
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Hasil olahan data tersebut di peroleh F hitung sebesar 43,441. 

Untuk menguji apakah linier Y = a + b X sudah tepat atau belum, maka F 

hitung pada tabel anova perlu dibandingkan dengan F tabel. Oleh karena 

itu F tabel dengan probabilita 0,05(1:21) = 4,32 berarti F hitung lebih 

besar dari F tabel, maka persamaan/model linier Y = a + b X sudah tepat 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Tabel coefficients dan kolom t  

Tabel 4.16 

Coefficient dan kolom t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 22,911 9,399  2,438 ,024 

Implemetasi 

Program TCB 
1,001 ,152 ,821 6,591 ,000 

a. Dependent Variable: Akhlak Siswa 

Sumber: Olah Data SPSS, 2019 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan persamaan regresi Y = a 

+ b X, Y = 22,911 + 1,001 X, artinya setiap penambahan nilai (X) maka 

akan berpengaruh terhadap nilai (Y). Demikian juga halnya dengan 

kolom t yang berfungsi untuk menguji signifikansi koefisien regresi (b) 

apakah implementasi program TCB (X) berpengaruh secara nyata atau 

tidak terhadap Akhlak Siswa. 

Adapun rumusan hipotesisnya adalah “Terdapat hubungan 

antara implementasi program TCB dengan akhlak siswa SD Darul Hikam 

Bandung”. Dari tabel kolom t diperoleh t hitung sebesar 6,591, sedangkan 

t tabel pada tafar signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan n-2 = 23 – 2 

= 21 dimana dilakukan 2 sisi (2 tailed) diperoleh nilai 1,717. Oleh karena 

itu t hitung lebih besar dari t tabel maka hipotesis penelitian menyatakan 

bahwa terdapat hubungan antara implementasi program TCB dengan 

akhlak siswa SD Darul Hikam Bandung dinyatakan diterima. Dengan 

demikian implementasi program TCB mempunyai hubungan signifikan 

terhadap akhlak siswa SD Darul Hikam Bandung. 
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Berikut gambar kurva uji hipotesis hubungan implementasi 

program taqwa character building dengan akhlak siswa SD Darul Hikam 

Bandung. 

 

 

Gambar 4.1 Kurva Uji Hipotesis Hubungan Implementasi Program TCB 

dengan Akhlak Siswa SD Darul Hikam 

 

4.4 Deskripsi Hasil Penelitian 

4.4.1 Perencanaan Implementasi Program Taqwa Character 

Building 

 Kegiatan penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Darul 

Hikam Bandung. Peneliti menggunakan teknik wawancara dan 

dokumentasi sebagai data penunjang untuk memperoleh data 

perencanaan, proses maupun hasil implementasi program TCB melalui 

narasumber wakasek kesiswaan, wakasek kurikulum. Adapun program 

TCB sudah diterapkan sejak tahun 2013 selama 6 tahun ke belakang di 

SD Darul Hikam Bandung, yang terlibat dalam program ini yakni seluruh 

warga perguruan darul hikam wal ihsan, diantaranya pendidik, tenaga 

kependidikan dan siswa. Hasil temuan yang di dapat berdasarkan 

wawancara dengan narasumber wakasek kesiswaan bahwa “Dalam 

perencanaan implementasi program TCB ini di mulai dari perangkat 

pembelajaran, diantaranya RPP (Rencana Pelaksana Pembelajaran) 

kurikulum 2013 revisi yang didalamnya terdapat nilai-nilai karakter dan 

0  
1,717 

Daerah penerimaan Ho 

Daerah penolakan  Ho 

t
hitung

 = 6,951 
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kurikulum khas Darul Hikam dengan program TCB yaitu lesson plan 

yang diaplikasikan tahun ini menjadi mata pelajaran, 3 jam pelajaran 

untuk siswa kelas I sampai dengan kelas III dan 2 jam pelajaran untuk 

siswa kelas IV sampai dengan kelas VI, media yang digunakan adalah 

buku social workbook, audio visual melalui radio atau video yang 

ditayangkan dengan konten yang sesuai dengan nilai akhlak yang ada di 

sekolah, selain itu juga ada fasilitas sekolah yang baik, sarana dan 

prasarana yang memadai, serta kondisi lingkungan sekolah yang bersih, 

rapi dan nyaman. Hal ini tentunya mendukung proses implementasi 

program TCB, serta model pendekatan melalui pendekatan softskill 

dengan metode pembelajaran melalui games, demonstrasi dan ceramah.” 

(Selasa, 13 Maret 2019 pukul 10.25) 

Pendekatan softskill disini artinya kemampuan berinteraksi 

dengan seseorang, manajemen waktu, berpikir kreatif, percaya diri dan 

proaktif serta kemampuan diri untuk membenahi diri menjadi pribadi 

yang positif (interpersonal skills). Kemudian dengan menggunakan 

metode ceramah yakni menyampaikan informasi secara lisan kepada 

siswa, metode demonstrasi dengan menggunakan benda atau bahan ajar 

pada saat pembelajaran implementasi TCB, dan metode games membuat 

permainan agar pembelajaran lebih menyenangkan dan disisipkan 7 nilai 

TCB. Selain itu ada buku pedoman program TCB. Berikut dokumentasi 

buku pedoman TCB Darul Hikam. 
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Gambar 4.2 Buku Pedoman Taqwa Character Building 

Sumber: Dokumentasi Sekolah 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam tahap 

perencanaan implementasi program taqwa character building dalam 

membangun akhlak siswa SD Darul Hikam Bandung berpedoman pada 

buku tersebut. Selanjtunya program dari perguruan tersebut disosialisasi 

dan diaplikasikan oleh pihak sekolah agar tercapai tujuan yayasan dan visi 

misi sekolah.  

4.4.2 Proses Implementasi Program Taqwa Character Building  

 Proses implementasi program taqwa character building pada 

pelaksanaan kesehariannya diterapkan di sekolah di mulai dari pukul 

07.00 WIB sampai dengan 14.30 WIB dari upacara atau apel motivasi, 

masuk ke kelas, membaca doa sebelum memulai pelajaran, melaksanakan 

sholat dhuha, kegiatan pembelajaran dan melaksanakan ibadah wajib 

berjamaah, makan siang bersama dan dilanjut lagi dengan kegiatan 

pembelajaran sampai selesai. Adapun profil lulusan darul hikam sebagai 

berikut: 1) taat shalat, 2) cinta Al Quran, 3) santun dan peduli, 4) 

pergaulan islami antara pria dan wanita serta terbiasa melaksanakan 
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budaya berakhlak berprestasi dalam kehidupan sehari-hari, dalam 

mencapai profil lulusan tersebut adapun contoh kegiatan yang 

diutamakan salah satunya ketika adzan berkumandang semua kegiatan 

dihentikan dan segera bergegas melaksanakan sholat berjamaah di masjid, 

dalam konteks pembelajaran setiap guru masuk ke kelas untuk mengajar 

dan menyisipkan penanaman nilai-nilai akhlak TCB. Hal lain yang 

didapatkan ketika wawancara dengan wakasek kurikulum menyatakan 

bahwa : “Alhamdulillah, siswa disini ketika ujian tidak ada yang 

mencontek, hal ini merupakan jeripayah daripada guru-guru yang 

menanamkan nilai amanah dari segi aspek kejujuran.” (Senin, 11 Maret 

2019 pukul 08.40 WIB). Selain kegiatan keseharian di sekolah, adapun 

kegiatan non formal atau diluar sekolah melalui camp TCB yang 

dilaksanakan selama 3 hari untuk level kelas IV dan V serta outbond TCB 

untuk level kelas II dan III. Peran guru di dalam program TCB sebagai 

role model daripada para siswa. Di dalam prosesnya faktor pendukung 

program TCB ini adalah ketetapan yayasan darul hikam wal ihsan, para 

pendidik dan tenaga pendidik pun ikut serta dalam program TCB ini.  

Pada prosesnya pelaksanaan implementasi program TCB ini 

belum konsisten, dilihat dari implementasi program yang dijadikan mata 

pelajaran khusus darul hikam, pada tahun ini dijadikan mata pelajaran, 

dan 2 tahun sebelumnya tidak ada atau tidak tercantum dalam mata 

pelajaran khusus TCB, hal ini pula disebabkan karena hambatan dalam 

implementasi proses itu sendiri yaitu guru-guru belum sepenuhnya 

menuangkan dan mengaplikasikan 7 nilai TCB dakam RPP/lesson plan, 

dan orang tua murid merasa keberatan dalam mengumpulkan foto lembar 

kerja siswa dalam bentuk hardfile. Upaya sekolah dalam mengatasi hal 

tersebut adalah memberikan pelatihan kepada guru untuk bersama-sama 

membuat lesson plan, kemudian untuk mengatasi pengumpulan lembar 

kerja siswa agar tidak memberatkan orang tua dan tidak lagi 

menggunakan print hardfile, tetapi dialihkan menjadi softfile foto-foto 

yang disatukan ke dalam google drive atau dikirimkan melalui aplikasi 

What App. 

4.4.3 Hasil Implementasi Program Taqwa Character Building  

Berdasarkan hasil wawancara evaluasi untuk mengukur 

keberhasilan atau ketercapaian akhlak siswa melalui buku yang 

dikerjakan oleh murid dan orang tua yaitu social workbook atau lembar 

kerja siswa selama mengikuti program TCB untuk level SD kelas V di 

dalam bukunya terdapat 7 nilai akhlak antara lain: ikhlas, sabar, amanah, 
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disiplin, peduli, cerdas dan ihsan dengan 114 indikator ketercapaian 7 

nilai TCB. Peran keluarga dirumah menentukan pula hasil imlementasi 

program sekolah, hal ini diperkuat berdasarkan wawancara dengan 

wakasek kurikulum : “Evaluasi atau hasil dari program TCB ini melalui 

poin kegiatan dari social workbook dikumpulkan oleh siswa beserta bukti 

fisik nyata melalui dokumentasi yg difotokan oleh orang tua murid, 

contohnya siswa dapat mandiri mencuci piring di rumah sendiri, 

kemudian di kumpulkan dan diberi poin pertiga bulan sekali, lalu direkap 

oleh walikelas yang dimasukan ke dalam raport.” (Senin, 11 Maret 2019 

pukul 08.50 WIB). Pada level kelas IV-VI SD terdapat 700 poin yang 

harus dipenuhi selama satu semester. Berikut tabel penilaian social 

workbook siswa kelas IV-VI SD. 

Tabel 4.17 

Poin Penilaian TCB level IV-VI SD Darul Hikam 

 

No 
Kegiatan 

Poin 
Waktu 

Pelaksanaan 

1 Membantu ibu belanja 20  

2 
Belajar kelompok bersama 

teman 
20 

 

3 
Memilah sampah organik dan 

anorganik dirumah 
20 

 

4 
Mencabuti rumput liar dijalan 

atau gang sekitar rumah 
25 

 

5 Mencuci piring 25  

6 Mengepel rumah 25  

7 Membantu ibu memasak 20  

8 
Merapikan meja belajar atau rak 

buku dirumah 
25 

 

9 
Membersihkan kaca jendela 

rumah 
25 

 

10 
Mengikuti pengajian 

dilingkungan sekitar rumah 
25 

 

11 Mencuci sepatu sendiri 25  

12 Berbagi makanan ke tetangga 25  

13 
Menengok anggota keluarga 

yang sakit 
25 
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14 
Membantu memcuci pakaian 

dirumah 
25 

 

15 
Memberikan buku lama kepada 

orang yang membutuhkan 
25 

 

16 
Menjadi imam shalat 

berjamaah/teman sebaya 
25 

 

17 
Membantu orang tua 

membawakan barang belanjaan 
25 

 

18 
Membantu membersihkan 

kamar mandi 
25 

 

19 
Mencuci kendaraan bersama 

keluarga  
25 

 

20 
Kerja bakti membersihkan 

lingkungan bersama masyarakat 
30 

 

21 Membersihkan masjid 30  

22 

Membantu kegiatan qurban 

dilingkungan sekitar rumah atau 

sekolah 

30 

 

23 
Memberikan bingkisan kepada 

panti asuhan/panti jompo 
30 

 

24 
Menyebrang jembatan di 

penyebrangan 
25 

 

25 

Memberikan pakaian lama 

kepada orang yang 

membutuhkan  

25 

 

26 Memungut sampah yang terlihat 25  

27 
Menyapu ruangan dalam dan 

teras rumah 
25 

 

28 
Melakukan budaya antri 

disetiap aktivitas 
25 

 

Total Poin 700  

 

Berikut ini gambar buku social workbook sebagai lembar kerja siswa 

dalam memenuhi hasil implementasi program TCB sebagai berikut. 
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Gambar 4.3 Buku Social Workbook 

Sumber: Doumentasi Sekolah 

4.4.4       Hubungan Program Taqwa Character Building dengan 

  Akhlak Siswa SD Darul Hikam Bandung 

  Program taqwa character building merupakan upaya penguatan 

pendidikan karakter dalam menanamkan nilai-nilai akhlak TCB antara 

lain : ikhlas, sabar, amanah, disiplin, peduli, cerdas dan ihsan. 7 nilai ini 

dapat dilihat melalui akhlak siswa dalam kehidupan sehari-hari di 

sekolah. Analisis korelasi meliputi jumlah data yang valid dan telah di 

olah menggunakan SPSS, Hasil data dianalisis kemudian dideskripsikan 

dan ditarik kesimpulan mengenai hubungan implemenasi taqwa 

character building dengan akhlak siswa kelas V SD Darul Hikam 

Bandung.  

 Adapun dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikansi < 

0,05 maka berkorelasi, jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak 

berkorelasi. Dengan pedoman derajat hubungan sebagai berikut. 
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Tabel 4.18 

Derajat Hubungan  

 

Nilai Pearson Correlation Keterangan 

0,00 s/d 0,20 Tidak ada Korelasi 

0,21 s/d 0,40 Korelasi Lemah 

0,41 s/d 0,70 Korelasi Sedang 

0,71 s/d 0,90 Korelasi Kuat 

0,91 s/d 1,00 Korelasi Sempurna 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Analisis Korelasi Implementasi Program TCB dengan Akhlak 

Siswa 

SD Darul Hikam  

Correlations 

 
Implementasi_

Program_TCB 
Nilai_Akhlak 

Implementasi_Program_

TCB 

Pearson Correlation 1 ,821** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 23 23 

Nilai_Akhlak Pearson Correlation ,821** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 23 46 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa antara variabel 

(X) dengan variabel (Y) mempunyai hubungan yang kuat karena 

mempunyai nilai korelasi 0,821. 

 

4.5    Pembahasan 

4.5.1 Perencanaan Implementasi Program Taqwa Character 

Building dalam Membangun Akhlak Siswa di SD Darul 

Hikam Bandung 

Sebagai bagian integral dari pendidikan nasional, SD Darul 

Hikam menerapkan kurikulum sebagaimana struktur kurikulum 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk jenjang SD. Kurikulum 

khas Darul Hikam salah satunya program taqwa character building. 

Khususnya TCB secara harpiah bermakna  membangun karakter taqwa. 

SD Darul Hikam merupakan sekolah unggulan dimana dari proses untuk 
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menjadi sekolah unggulan melalui langkah awal sebuah rintisan, 

pengembangan dalam bidang sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana, pembiasaan, kultur akademik dan akhirnya mencapai unggul. 

Hal ini tidak terlepas dari marwah Yayasan Peguruan Darul Hikam Wal 

Ihsan, yang terus melakukan inovasi dalam kacamata pendidikan. 

Diantara inovasi tersebut TCB lahir sebagai upaya penguatan pendidikan 

karakter bagi seluruh warga darul hikam, diantaranya tenaga pendidik, 

tenaga kependidikan dan para siswanya baik dari segi akhlak maupun 

prestasi. Di luar kegiatan pembelajaran di kelas, SD Darul Hikam 

mengadakan aktivitas berupa pembiasaan yang bertujuan untuk 

membangun karakter siswa. 

Berdasarkan aplikasi di lapangan ada beberapa hal dalam proses 

perencanaan implementasi program TCB, yaitu 1) mengidentifikasi 

kegiatan sekolah yang dapat merealisasikan 7 nilai TCB yang perlu 

dikuasai, direalisasikan kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-

hari, 2) mengembangkan materi pelajaran dalam setiap jenis kegiatan 

disekolah dengan menanamkan 7 nilai TCB, 3) mengembangkan rencana 

pelaksanaan program pada setiap kegiatan ko-kurikuler dan 

ekstrakulikuler di sekolah melalui tujuan, materi, fasilitas, jadwal, 

guru/fasilitator, pendekatan, pelaksanaan hingga evaluasi, dan 4) 

menyiapkan fasilitas pendukung program TCB di sekolah. 

Utamanya dalam perangkat pembelajaran berupa RPP/lesson 

plan, pada prinsipnya RPP yang disusun oleh guru mengacu kepada 

pedoman penyusunan RPP yang di tetapkan oleh Kemendikbud RI, tetapi 

pada dasarnya lesson plan ini merupakan salah satu bagian dari teori 

lesson study yakni salah satu upaya untuk meningkatkan proses dan hasil 

pembelajaran yang dilaksanakan secara kolaboratif dan berkelanjutan 

oleh sekelompok guru. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh para 

guru pendidikan dasar di Jepang, yang dalam bahasa Jepang-nya disebut 

dengan istilah kenkyuu jugyo. Catherine Lewis (2002) menyebutkan 

bahwa: 

“Lesson study is a simple idea. If you want to improve 

instruction, what could be more obvious than collaborating with 

fellow teachers to plan, observe, and reflect on lessons? While it 

may be a simple idea, lesson study is a complex process, 

supported by collaborative goal setting, careful data collection 

on student learning, and protocols that enable productive 

discussion of difficult issues”. 
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Dalam tahap perencanaan, para guru yang tergabung dalam 

lesson study berkolaborasi untuk menyusun RPP yang mencerminkan 

program TCB yang berpusat pada siswa. Perencanaan di awali dengan 

kegiatan menganalisis kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dari 

segi sikap atau afektif siswa, seperti tentang: kompetensi dasar, cara 

membelajarkan siswa, mensiasati kekurangan fasilitas dan sarana belajar, 

dan sebagainya, sehingga dapat ketahui berbagai kondisi nyata yang akan 

digunakan untuk kepentingan implementasi program TCB. Selanjutnya, 

secara bersama-sama pula dicarikan solusi untuk memecahkan segala 

permasalahan ditemukan. Kesimpulan dari hasil analisis kebutuhan dan 

permasalahan menjadi bagian yang harus dipertimbangkan dalam 

penyusunan RPP, sehingga RPP menjadi sebuah perencanaan yang benar-

benar sangat matang, yang didalamnya sanggup mengantisipasi segala 

kemungkinan yang akan terjadi selama pelaksanaan pembelajaran 

berlangsung, baik pada tahap awal, tahap inti sampai dengan tahap akhir 

pembelajaran. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Suwito (2012) bahwa setiap 

materi pelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap 

mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dengan konteks 

kehidupan sehari-hari. Dengan demikian implementasi program TCB 

tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi dan 

pengalaman nyata dalam kehidupan peserta didik di masyarakat. 

Dalam analisis peneliti melihat bahwa sudah ada juklak-juknis 

(petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) yang jelas dalam 

implementasi program TCB dalam pembelajaran di kelas. Akan tetapi 

masih terdapat kekurangan dalam isi dari lesson plan itu sendiri yaitu 

fokus nilai TCB khusus SD Darul Hikam yaitu cleaning skill, dan 5S 

(senyum, sapa, salam, sopan santun. Belum semua dimasukan 7 nilai TCB 

kedalam lesson plan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa desain 

perencaanan implementasi program taqwa character building sudah 

cukup baik dan perlu perbaikan dan pembaharuan kedepannya.   

4.5.2 Proses Implementasi Program Taqwa Character Building 

dalam Membangun Akhlak Siswa di SD Darul Hikam 

Bandung 

Menurut Agus (2010, hlm. 20) karakter merupakan nilai-nilai 

perilaku manusia yang berhubungan dengan tuhan yang maha esa, diri 

sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan, yang beruwjud 
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dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum, tatakrama, budaya dan adat istiadat. Hal ini 

memberikan solusi yang mengarah pada isu-isu moral, etika yang 

dipandang kurang baik oleh masyarakat. 

Pendidikan karakter sangat penting bagi anak bangsa, karena 

pendidikan karakter adalah salah satu penyaring efek negatif globalisasi. 

Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh pendapat T. Ramli (2003) bahwa 

pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan 

perilaku, moral atau pendidikan akhlak. 

Hasil temuan lainnya dalam program TCB pada level SD ini 

berfokus pada clening skill, dan sopan santun dengan 5S; senyum, sapa, 

salam, sopan santun di sekolah sebagaimana yang tercantum dalam lesson 

plannya para siswa diharapkan mampu peduli dengan kebersihan diri dan 

lingkungannya, yang biasa dilakukan adalah memungut sampah yang ada 

disekitarnya kemudian membuangnya kedalam tong sampah, juga 

memilih dan memilah sampah organik dan anorganik. Selain aspek 

clening skill tersebut,  peka terhadap orang lain contohnya ketika ada tamu 

di sekolah para siswa peka datang menghampiri dan memberi salam 

minimal senyum, maka dari itu hal ini sudah menjadi kebiasaan peserta 

didik SD Darul Hikam.  

Menurut Azis dan Anwar (2016, hlm. 85) ada beberapa faktor 

yang berpengaruh dalam pelaksanaan pembinaan karakter siswa. 

Diantaranya faktor tersebut adalah “Guru, lingkungan sekolah dan 

perilaku siswa. Faktor guru meliputi pengetahuan, pengalaman, 

kepribadian, motivasi, dan penampilan mengajar. Faktor lingkungan 

sekolah meliputi peranan kepala madrasah, guru pembina, tenaga 

administrasi/pegawai, sarana dan prasarana penunjang, peraturan tata 

tertib sekolah dan dukungan dana. Sedangkan faktor perilaku siswa 

meliputi sikap, pola pikir dan cita-cita.” Berdasarkan penelitian yang 

sudah dilakukan oleh Cecilia (2014) bahwa adanya hubungan yang 

bermakna antara implementasi pendidikan karakter dengan perilaku 

sosial siswa. Semakin tinggi implementasi pendidikan karakter maka 

semakin baik pula perilaku sosial siswa. Salah satu upaya sekolah dalam 

kegiatan yang menunjang akhlak siswa melalui kedatangan Guest 

Teacher (Guru Tamu), belajar langsung di alam (BLA), Tahfidz Al 

Qur’an, camp and outbond Taqwa Character Building (TCB) for 

Students. 
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Jadi dari fakta-fakta diatas dapat kita simpulkan, bahwa secara 

konseptual implementasi program TCB dalam membangun akhlak siswa 

sudah baik, tetapi dalam implementasinya perlu diperbanyak kegiatan 

sekolah yang semakin aplikatif. 

4.5.3 Hasil Implementasi Program Taqwa Character Building 

dalam Membangun Akhlak Siswa di SD Darul Hikam 

Bandung 

Adapun hasil implementasi program taqwa character building 

terdapat empat tahap di mulai dari; Pertama pembiasaan sebagai awal 

perkembangan karakter anak, dan usaha mengimplementasikan nilai-nilai 

TCB di sekolah. Kedua  tahap penalaran terhadap nilai, sikap dan perilaku 

karakter siswa, pemahaman dan penalaran guru dan siswa terhadap TCB 

merupakan mata pelajaran terpisah yang tidak di integrasikan ke dalam 

mata pelajaran yang lain. Ketiga penerapan berbagai perilaku dan 

tindakan siswa dalam kenyataan sehari-hari. Keempat, tahap pemaknaan 

yaitu suatu tahap refleksi dari para siswa melalui penilaian terhadap 

seluruh sikap dan perilaku yang telah di pahami dan lakukan dan 

bagaimana dampak serta manfaat dalam kehidupan baik bagi dirinya 

maupun orang lain. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Kokom dan Didin 

(2012) dimana proses habituasi merupakan bagian dari proses 

pengembangan pendidikan karakter.  

Peran keluarga sama dengan lingkungan rumah sendiri 

kemudian berkembang luas lagi ke lingkungan sekolah dan lingkungan 

yang lebih luas yaitu teman sebaya. Dalam hal ini sekolah dapat 

mempengaruhi dalam membentuk karakter siswa dalam berperilaku. 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah monitoring dan evaluasi program 

TCB dengan memantau proses pelaksanaan program TCB apakah sesuai 

atau tidak dengan prosedur dan tahapan yang sudah direncanakan, 

evaluasi ini dilaksanakan cenderung mengarah pada efektivitas 

pelaksanaan program TCB berdasarkan pencapaian tujuan untuk 

membangun karakter taqwa. Secara umum, monitoring dan evaluasi ini 

bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas program 

TCB dengan memperoleh gambaran mutu 7 nilai TCB, melihat kendala-

kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program, menganalisis data yang 

ditemukan di lapangan dan mencari solusi yang komprehensif, kemudian 

menyusun rekomendasi terkait perbaikan pelaksanaan program TCB 

kedepan. Hasil monitoring dan evaluasi dari implementasi program TCB 

digunakan sebagai acuan untuk menyempurnakan program, mencakup 
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penyempurnaan rancangan, mekanisme pelaksanaan, dukungan fasilitas, 

sumber daya manusia, dan manajemen sekolah yang terkait dengan 

implementasi program TCB. 

4.5.4 Hubungan Implementasi Program Taqwa Character 

Building dengan Akhlak Siswa SD Darul Hikam Bandung 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 

program taqwa character building tergolong dalam kategori cukup, 

sehingga terdapat hubungan antara implementasi program TCB dengan 

akhlak siswa di SD Darul Hikam Bandung. Hal ini selaras dengan 

pendapat Syamsul (2012) yang menyatakan bahwa pendidikan karakter 

mempengaruhi budi pekerti siswa. Hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan antara implementasi program TCB dengan 

akhlak siswa di SD Darul Hikam sesuai dengan teori Kirchenbaum dalam 

Megawangi (2004) menyatakan bahwa pendidikan nilai terkait dengan 

banyak istilah yaitu pendidikan karakter, etika, pendidikan moral, 

klasifikasi nilai, empati, kecakapan hidup dapat membentuk karakter atau 

kepribadian seseorang. 

Program taqwa character building  ini merupakan sistem, cara 

atau metode yang dirancang untuk membangun karakter yang bertaqwa. 

Seperti yang tercantum dalam 7 nilai TCB; ikhlas, sabar, amanah, 

disiplin, pedulu, cerdas dan ihsan, sehingga siswa dapat melihat mana 

yang baik dan mana yang buruk, sehingga akhlak yang dibiasakan baik 

akan menjadi baik pula ketika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

Disisi lain pendidikan merupakan proses internalisasi budaya dalam 

diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang menjadi beradab. 

Tidak terlepas dari pendidikan, pengertian belajar itu sendiri merupakan 

proses perubahan tingkah laku. Dengan demikian peserta didik perlu 

mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar 

kemanusiaan/sikap yang biasa disebut afektif yang mencakup pada 

kualitas keimanan, ketakwaan, dan kompetensi serta keterampilan supaya 

menjadi manusia yang unggul dan berkarakter. Hal ini selaras dengan 

tujuan program TCB dalam memfasilitasi penguatan dan pengembangan 

nilai-nilai agama sehingga terwujud dalam perilaku anak yang 

berakhlakul karimah, baik ketika proses sekolah maupun setelah lulus 

dari sekolah dan mengkoreksi perilaku peserta didik yang tidak sesuai 

dengan nilai-nilai yang dikembangkan disekolah. Dalam implemetasi 

program TCB ini pihak yayasan sangat mendukung dari semua level SD, 

SMP dan SMA. Karena mempunyai ciri khas program TCB dan berkat 
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prestasinya SD Darul Hikam memperoleh penghargaan dari Dinas 

Pendidikan  Kota Bandung tahun 2018, dengan lima pilar kesiswaan yang 

menjadi fokus SD Darul Hikam yaitu 1) pengembangan sumber daya 

manusia, 2) pengembangan kepedulian sosial, 3) pengembangan 

wawasan dan motivasi, 4) pengembangan minat dan bakat, 5) 

pengembangan prestasi. 

Dapat diartikan sekolah ini memperhatikan kesiapan fisik dan 

mental anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Sehingga peserta 

didik tidak mengalami paksaan dalam proses kematangannya. Aspek 

kematangan dari segi usia 8-12 tahun, selain penerapan di sekolah secara 

kognitif dalam menerima materi dan menyelesaikan tugas, dari segi sosio 

emosi mampu menjalin hubungan komunkasi dengan orang lain dan 

teman sebaya termasuk memahami normal sosial sederhana, maka dengan 

program TCB ini adalah penguatan pendidikan karakter bagi para siswa 

dalam mencapai profil lulusannya. 


