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ABSTRAK 

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER 
MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) 

DI SD N 1 GEDUNG SARI KECAMATAN ANAK RATU AJI 
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

Oleh 
Kurnia Dwi Putri  

 
Penguatan pendidikan karakter adalah program yang sangat penting dilaksanakan 
guna memperkuat karakter siswa. Pendidikan sekolah dasar strategis 
untuk pendidikan karakter. Salah satu mata pelajaran yang mendukung 
implementasi penguatan pendidikan karakter adalah pendidikan agama islam 
(PAI). Penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa SD N 1 Gedung Sari sudah 
menerapkan pendidikan karakter dan pembelajaran PAI menggunakan pendekatan 
scientific namun karakter siswa masih melemah yaitu siswa sering berkelahi antar 
teman, berkata kasar dan tidak jujur terhadap guru dan teman, adanya kebiasaan 
bully, menyontek masih menjadi tradisi, dan tidak berpakaian rapi. Rumusan 
masalah penelitian ini yaitu bagaimana: (1) Penguatan pendidikan karakter dalam 
perencanaan pembelajaran PAI. (2) Penguatan pendidikan karakter dalam 
pelaksanaan pembelajaran PAI. (3) Penguatan pendidikan karakter dalam evaluasi 
pembelajaran PAI di SD N 1 Gedung Sari. Metode penelitian ini adalah kualitatif 
deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik 
pengumpulan data yaitu observasi non partisipan, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi. Analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
kesimpulan dan verifikasi. Dan uji keabsahan data adalah triangulasi sumber dan 
teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, penguatan pendidikan 
karakter dalam perencanaan pembelajaran PAI di SD N 1 Gedung Sari 
diintegrasikan ke dalam tujuan, materi, metode, dan kegiatan pembelajaran yang 
didesain pada silabus dan RPP memuat nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong 
royong, dan integritas. Kedua, penguatan pendidikan karakter dalam pelaksanaan 
pembelajaran PAI di SD N 1 Gedung Sari diintegrasikan ke dalam kegiatan 
pendahuluan memuat nilai religius. Kegiatan inti memuat nilai religius, nasionalis, 
mandiri, gotong royong, dan integritas. Dan kegiatan penutup memuat nilai 
integritas dan religius. Ketiga, penguatan pendidikan karakter dalam evaluasi 
pembelajaran PAI di SD N 1 Gedung Sari diintegrasikan pada penilaian autentik 
yaitu ranah sikap (attitude), ranah pengetahuan (knowledge), dan ranah 
keterampilan (skill) memuat nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan 
integritas. Dalam penelitian ini penguatan pendidikan karakter dalam pelaksanaan 
pembelajaran PAI masih melemah karena kurangnya penanaman metode 
keteladanan dari guru. Kata Kunci : Penguatan Pendidikan Karakter, 

Pembelajaran PAI, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi. 
 

Keywords: Strengthening Character Education, PAI Learning, Planning, 
Implementation, and Evaluation. 
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RINGKASAN 

 
Penguatan pendidikan karakter adalah program yang sangat penting dilaksanakan 

guna memperkuat karakter siswa. Pendidikan sekolah dasar strategis 
untuk pendidikan karakter. Salah satu mata pelajaran yang mendukung 
implementasi penguatan pendidikan karakter adalah pendidikan agama islam 
(PAI). Penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa SD N 1 Gedung Sari sudah 
menerapkan pendidikan karakter dan pembelajaran PAI menggunakan pendekatan 
scientific namun karakter siswa masih melemah yaitu siswa sering berkelahi antar 
teman, berkata kasar dan tidak jujur terhadap guru dan teman, adanya kebiasaan 
bully, menyontek masih menjadi tradisi, dan tidak berpakaian rapi. Dan teori 
utama yang diacu dalam penelitian ini adalah deskripsi konseptual pendidikan 
karakter, penguatan pendidikan karakter, dan pembelajaran PAI berbasis karakter. 
Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana: (1) Penguatan pendidikan 
karakter dalam perencanaan pembelajaran PAI. (2) Penguatan pendidikan karakter 
dalam pelaksanaan pembelajaran PAI. (3) Penguatan pendidikan karakter dalam 
evaluasi pembelajaran PAI di SD N 1 Gedung Sari. Metode penelitian ini adalah 
kualitatif deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik 
pengumpulan data yaitu observasi non partisipan, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi. Analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
kesimpulan dan verifikasi. Dan uji keabsahan data adalah triangulasi sumber dan 
teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, penguatan pendidikan 
karakter dalam perencanaan pembelajaran PAI di SD N 1 Gedung Sari 
diintegrasikan ke dalam tujuan, materi, metode, dan kegiatan pembelajaran yang 
didesain pada silabus dan RPP memuat nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong 
royong, dan integritas. Kedua, penguatan pendidikan karakter dalam pelaksanaan 
pembelajaran PAI di SD N 1 Gedung Sari diintegrasikan ke dalam kegiatan 
pendahuluan memuat nilai religius. Kegiatan inti memuat nilai religius, nasionalis, 
mandiri, gotong royong, dan integritas. Dan kegiatan penutup memuat nilai 
integritas dan religius. Ketiga, penguatan pendidikan karakter dalam evaluasi 
pembelajaran PAI di SD N 1 Gedung Sari diintegrasikan pada penilaian autentik 
vi yaitu ranah sikap (attitude), ranah pengetahuan (knowledge), dan ranah 
keterampilan (skill) memuat nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan 
integritas. Dalam penelitian ini penguatan pendidikan karakter dalam pelaksanaan 
pembelajaran PAI masih melemah karena kurangnya penanaman metode 
keteladanan dari guru. Rekomendasi terhadap penelitian ini adalah guru sebagai 
pelaksana pengembang kurikulum harus maksimal menanamkan dan 
mengintegrasikan nilainilai penguatan pendidikan karakter yang didesain dalam 
silabus dan RPP untuk ditanamkan pada pelaksanaan pembelajaran PAI agar nilai-
nilai penguatan pendidikan karakter tersebut terbentuk menjadi karakter siswa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk 

watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mewujudkan cita-cita 

bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, berupaya mengembangkan potensi 

kemampuan siswa, dan menjadikan mereka menjadi manusia beriman, berakhlak 

mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan tanggung jawab sesuai 

dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Di 

seluruh lembaga satuan pendidikan di Indonesia berperan penting dalam 

merealisasikan fungsi pendidikan nasional. Termasuk satuan pendidikan sekolah 

dasar memiliki peran penting dalam mewujudkannya.1  

Karakter adalah suatu sikap yang membedakan seseorang dengan orang 

lain. Sedangkan pendidikan karakter yaitu suatu pendidikan yang menanamkan 

nilai-nilai karakter, moral, dan budi pekerti  pada diri seseorang sehingga 

membentuk suatu watak seseorang menjadi lebih baik. Di Indonesia banyak 

terjadi masalah yang berkaitan dengan pendidikan  karakter sehingga terjadilah 

kemerosotan karakter dalam dunia pendidikan. Seperti budaya membolos sekolah, 

budaya menyontek, kasus tawuran, dan lainnya. Hal demikian disebabkan karena 

                                                             
1 Yeni Wulandari, Strategi Sekolah Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Siswa 

Dengan Memaksimalkan Peran Orang Tua, (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi 
Pendidikan, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2017), h. 290. 
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kurangnya penanaman karakter sejak dini baik dalam lingkungan keluarga, 

sekolah maupun masyarakat.2  

Pendidikan karakter menjadi program nasional sejak satu dasawarsa 

terakhir karena menyadari kondisi karakter masyarakat saat ini yang sangat 

memprihatinkan. Pemerintah berinisiatif untuk mengutamakan penerapan karakter 

bangsa dalam pendidikan. Hal ini diwujudkan dalam rencana pembangunan 

jangka panjang nasional tahun 2005-2025 yang menyatakan bahwasanya 

pendidikan karakter adalah bagian dari visi misi bangsa dalam mewujudkan 

pembangunan nasional yang disebut dengan gerakan nasional pendidikan 

karakter, sehingga penguatan pendidikan karakter (PPK) adalah lanjutan dari 

Gerakan Nasional Pendidikan Karakter (GNPK). Hal ini sejalan dengan Nawacita 

Presiden Republik Indonesia saat ini yang mengemukakan bahwa pembangunan 

watak (character building) masyarakat dengan menjadikan manusia yang 

berakhlak, berbudi pekerti, dan berprilaku baik sangatlah penting. Oleh kerena itu, 

dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 

tentang Penguatan Pendidikan Karakter.3 

 

 

 

 

                                                             
2 Siti Zulaikah, Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam Di 

Smpn 3 Bandar Lampung, (Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 10,  No. I  2019), h. 
84. 

3 Sofiawati, Esmi Tsalsa, dkk, Penguatan Pendidikan Karakter Pada Siswa Dalam 

Menghadapi Tantangan Global, (Jurnal Pendidikan, Vol. 1, No. 2  Kudus 11 April 2018), h. 281. 
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Tujuan dan makna dari pendidikan karakter sama halnya dengan 

pendidikan moral dan pendidikan akhlak, karena dalam pendidikan karakter ini 

lebih mendominasi tentang akhlak. Sejalan dengan hadirnya Nabi Muhammad 

SAW ditengah umat manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. 

Sebagaimana dalam hadits yang berbunyi: 

Dari Abu Hurairoh r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya aku 

diutus di muka bumi ini tidak lain untuk menyempurnakan akhlak” (HR. Al-

Baihaqi). 

 Maka sebagai umat islam sudah sepatutnya mentauladani akhlak 

Rasulullah SAW yang kehadiran-Nya sebagai penyempurna akhlak manusia. 

Ketika seorang umat islam menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan 

maka tidak akan terjadi kemerosotan karakter pada masa ini karena dalam diri 

Rasulullah telah terdapat suri tauladan yang baik yang pada perkataan dan 

perbuatan-Nya menjadi percontohan terbaik manusia dalam menjalankan 

kehidupan baik di keluarga, sekolah dan masyarakat. 

 Penguatan pendidikan karakter (PPK) adalah program yang sangat penting 

untuk dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat karakter siswa. Selain 

lingkungan keluarga dan sosial, lingkungan sekolah merupakan institusi nomor 

dua yang berperan penting dalam pembentukan karakter siswa sehingga 

diharapkan dalam kegiatan pembelajaran guru tidak hanya menyampaikan materi 

pelajaran saja melainkan guru juga menanamkan dan mengintegrasikan nilai-nilai 

pendidikan karakter tersebut ke dalam kegiatan pembelajaran. Pendidikan sekolah 

dasar (SD) strategis untuk pendidikan karakter, namun pada kenyataanya adalah 
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sistem pendidikan sekolah dasar yang ada sekarang ini terlalu berorientasi pada 

pengembangan pengetahuan dan kurang memperhatikan perkembangan sikap 

siswa. Jika karakter siswa telah terbentuk sejak sekolah dasar maka kelak anak 

bangsa dapat menjadi manusia yang berkarakter itulah mengapa pendidikan 

karakter sangat penting dilaksanakan sejak sekolah dasar yang juga didukung 

dengan lingkungan keluarga dan masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai 

karakter dalam kehidupan sehari-hari. 

SD N 1 Gedung Sari merupakan sekolah yang menerapkan program 

sekolah model atau sekolah percontohan di Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten 

Lampung Tengah. Selain itu, sekolah ini juga sudah menerapkan pendidikan 

karakter yang diterapkan dengan aktivitas budaya sekolah seperti adanya budaya 

berjabat tangan dan menyapa guru dengan budaya 3S (sapa, senyum, dan salam), 

kebiasan sholat berjamaah, infak secara sukarela setiap hari jumat, budaya 

mengunjungi perpustakaan, piket kelas bersama, dan gotong royong setiap hari 

jumat. Budaya sekolah tersebut berjalan konsisten di SD Negeri 1 Gedung Sari 

sebagai upaya sekolah untuk membiasakan siswa dalam melakukan kegiatan-

kegiatan yang didalamnya berisi pengamalan nilai-nilai karakter. Sehingga 

aktivitas siswa di sekolah tidak hanya menuntut ilmu namun siswa juga  terbiasa 

melakukan aktivitas yang positif. Yang diharapkan aktivitas positif ini tidak hanya 

diamalkan siswa di sekolah saja melainkan diamalkan pula di lingkungan keluarga 

dan masyarakat. 
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Salah satu mata pelajaran yang mendukung implementasi penguatan 

pendidikan karakter yaitu pendidikan agama islam (PAI). Karena pada materi 

pendidikan agama islam berisi nilai-nilai ajaran islam yang dapat diamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari.4 Pembelajaran PAI di SD N 1 Gedung Sari secara 

umum telah sesuai prosedur pembelajaran, hal ini peneliti dapatkan dari hasil 

wawancara dengan salah satu guru PAI dan kepala sekolah SD N 1 Gedung Sari 

yang menyatakan bahwa pembelajaran PAI telah menerapkan pendekatan 

scientific dengan menggunakan langkah-langkah pembelajaran yaitu mengamati, 

menanya, ekplorasi, asosiasi, dan komunikasi. Selain itu juga dalam pembelajaran 

PAI guru  menyampaikan materi pelajaran tidak hanya berpatokan pada satu buku 

tetapi guru melakukan pengembangan materi yaitu mengkolaborasikan dengan 

materi yang berasal dari sumber lainnya, serta menerapkan pembelajaran yang 

memunculkan kebiasan positif seperti pengamalan nilai-nilai karakter dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Namun meskipun demikian, hal ini justru tidak memberi pengaruh pada 

karakter siswa. Seperti yang peneliti amati bahwa karakter siswa di SD Negeri 1 

Gedung Sari masih melemah. Padahal pendidikan karakter telah konsisten 

dilaksanakan di SD Negeri 1 Gedung Sari dan pembelajaran PAI juga telah 

menerapkan pendekatan scientific yang memuat nilai-nilai karakter didalamnya 

sehingga dalam hal ini peneliti merasa terdapat kesalahan dalam pembelajaran 

PAI yang guru lakukan di sekolah tersebut. Maka dalam penelitian ini peneliti 

akan menemukan kesalahan itu dengan meneliti perencanaan pembelajaran, 
                                                             

4 Herwulan Irine Purnama, Penguatan Pendidikan Karakter  Berbasis Budaya Sekolah 

Melalui Program Literasi Dasar Di Sekolah Dasar Negeri Pontianak, (Jurnal Kepemimpinan, Dan 
Supervisi Pendidikan, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2017), h. 98. 
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pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran yang guru lakukan dalam 

pembelajaran PAI di SD Negeri 1 Gedung Sari. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti  dengan kepala sekolah, guru PAI, 

dan guru BK pada tanggal 28 Oktober 2019 menyatakan karakter siswa di SD N 1 

Gedung Sari tidak seperti yang diharapkan. Kepala sekolah dan guru memaparkan 

bahwa siswa sering berkelahi antar teman dan kelompok, adanya kebiasaan bully 

antar sesama, kebiasaan menyontek masih menjadi tradisi, berkata kasar dan tidak 

sopan terhadap temannya, sering membolos sekolah, berkata tidak jujur pada guru 

dan temannya, serta tidak berpakaian rapi.  

Hal ini perlu dikaji karena meski pembelajaran PAI dan program pendidikan 

karakter  di SD N 1 Gedung Sari sudah berjalan sesuai prosedur namun justru 

karakter siswa masih melemah. Oleh karena itu, dengan hal demikian peneliti 

tertarik mengangkat masalah ini menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini 

guna untuk menemukan penyebab dari masalah dalam penelitian ini dalam 

pembelajaran PAI di SD Negeri 1 Gedung Sari. 
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B. Fokus dan Sub fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini yaitu penguatan pendidikan karakter melalui 

pembelajaran PAI. Berdasarkan yang dikemukan Syaiful Sagala menyatakan 

bahwa pembelajaran PAI meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.5 Sehingga subfokus dalam penelitian 

ini yaitu penguatan pendidikan karakter dalam perencanaan pembelajaran PAI, 

penguatan pendidikan karakter dalam pelaksanaan pembelajaran PAI, dan 

penguatan pendidikan karakter dalam evaluasi pembelajaran PAI. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penguatan pendidikan karakter dalam perencanaan 

pembelajaran PAI di SD N 1 Gedung Sari? 

2. Bagaimana penguatan pendidikan karakter dalam pelaksanaan 

pembelajaran PAI di SD N 1 Gedung Sari? 

3. Bagiamana  penguatan pendidikan karakter dalam evaluasi pembelajaran 

PAI di SD N 1 Gedung Sari? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 62. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Peneliti  merumuskan  tujuan penelitian sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan dan menganalisis penguatan pendidikan karakter 

dalam perencanaan pembelajaran PAI di SD N 1 Gedung Sari 

b. Mendeskripsikan dan menganalisis penguatan pendidikan karakter 

dalam pelaksanaan pembelajaran PAI di SD N 1 Gedung Sari 

c. Mendeskripsikan dan menganalisis penguatan pendidikan karakter 

dalam evaluasi pembelajaran PAI di SD N 1 Gedung Sari 

2. Kegunaan Hasil Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat  baik  secara 

teoritis  maupun  praktis sebagai berikut  

a.  Kegunaan secara teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi mengenai  

pengembangan  ilmu  pengetahuan,  khususnya  berkaitan  

dengan  penguatan pendidikan karakter melalui pembelajaran  

PAI di sekolah.   

2) Penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi  bahan  referensi  

dan  pembanding  bagi  peneliti  yang melakukan penelitian 

sejenis. 
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b. Kegunaan secara praktis 

1) Bagi pendidik dapat dijadikan sebagai  acuan penguatan 

pendidikan karakter melalui pembelajaran yang  mendukung  

tata  cara mengajar  yang  baik  sesuai dengan  perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang meliputi 

kegiatan  pendahuluan, kegiatan  inti,  dan  kegiatan penutup, 

serta evaluasi pembelajaran. 

2) Bagi peserta didik dapat dijadikan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas karakter dan pengetahuan peserta 

didik dalam memahami pendidikan agama islam. 

3) Bagi sekolah  berguna untuk mengembangkan kualitas 

pendidikan karakter melalui pembelajaran PAI. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

A. Deskripsi Konseptual Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani “charassein” yang berarti 

mengukir. Membentuk karakter di ibaratkan seperti mengukir batu permata 

atau permukaan besi yang keras. Maka selanjutnya berkembang pengertian 

Karakter yang diartikan sebagai tanda khusus atau pola perilaku. Dalam 

Kamus Bahasa Indonesia, karakter didefinisikan sebagai sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari orang 

lain. Sedangkan menurut Philips (2008) karakter adalah kumpulan tata nilai 

yang menuju pada suatu system yang melandasi pemikiran, sikap, dan 

perilaku yang ditampilkan.6 

Dari definisi para ahli Fasli Jalal dalam Kebijakan Nasional 

Pembangunan Karakter Bangsa (2010), merumuskan definisi Karakter 

sebagai nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, 

nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang 

terpatri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Pendidikan karakter 

dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter 

pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai 

karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, 

                                                             
6 Jalal Fasli, Kebijakan Nasional Pendidikan Karakter: Tiga Stream Pendekatan, 

(Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2015), h. 65. 
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sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis, 

produktif, dan kreatif.7 

Karakter sebagai bentukan dan tempaan dari lingkungan, oleh 

karenanya dapat diusahakan dan dipelajari. Pendidikan karakter dapat 

merupakan usaha untuk menanamkan, mengarahkan, membentuk, dan 

mengembangkan karakter seseorang dan sekelompok orang. Dalam 

lingkungan pendidikan, upaya pendidikan karakter menjadi hal penting 

untuk menanamkan, memahami, membentuk, dan mengembangkan karakter 

peserta didik. 

Lickona (2009) mengemukakan pendidikan karakter merupakan usaha 

yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga dapat memahami, 

memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti.8 Sehingga 

disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan usaha menanamkan 

nilai-nilai guna membentuk cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri 

khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup 

keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Salah satu ayat yang menerangkan tentang pendidikan karakter adalah 

Q.S Luqman ayat 12-14, Walaupun terdapat banyak ayat Al-Qur’an yang 

memiliki keterkaitan dengan pendidikan karakter, namun Q.S Luqman ayat 

12-14 ini mewakili pembahasan ayat yang memiliki keterkaitan makna 

paling dekat dengan konsep pendidikan karakter. 

                                                             
7 Ibid,. 
8 Phillips Simon, Refleksi Karakter Bangsa, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 45. 
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Sebagaimana firman Allah dalam Surah Luqman ayah 12- 14 berikut 

ini: 

Lَا ِ PُRۡSَ  ھَٰ َّVٱ  PََRSَ َذاYZَ [\َُِرو_َ` َabLَِّcٱ  ِdِ\ُدو aZِ ۚۦ  hَِi َنklُِR
َّٰmcٱ  hٖ َٰRoَ [ِ`

 aٖpِq ُّZ١١  ۡtَuَcَو  aَ ٰlَuُۡc Yَvpَۡwَءا َylَzۡ{ِcۡأَِن  ٱ ۡ}zُ~ۡٱ  }ُzُ�َۡb Ylََّ\ِ�َ` }ۡzُ�َۡb aZََو ِۚ َّVِ
 ِ��َۡvِc ِd َ�ِنَّ  ۖۦ` }ََ��َ aZََو َ َّVٱ  tٞplِ�َ ٌّ[ِv�ََوإِذۡ  ١٢ ِ� aُ ٰlَuُۡc َلYَِۦ�dِviۡ  ُdُm�َِb kَُۥَوھ 

 ِi ۡك}ِ�ُۡw �َ َّ[َvُq َٰb ِۖ َّVكَ إِنَّ  ٱ}ۡ ِّ�cٱ  �ٞpmِ�َ �ٌRُۡmَc١٣ Yَvpۡ aَ  َوَو�َّ ٰ�َ\ dِbۡtَِc  ٱۡ�ِ ٰkَِi
 ُd ُّZُأ ُd�َۡRlَ�َۥ  aَٖوۡھ �َٰR�َ Yًvَوۡھ ُdُR bۡtَِcَ� إcَِ]َّ  ٱۡ~aِpۡZَY�َ [ِ` ۡ}zُ أَِن  ۥَو`َِ�ٰ ٰkَِcَو [ِc

 ُ}p�ِlَcۡ١٤ ٱ   
Artinya: 

12.  dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: 

"Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada 

Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan 

Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha 

Kaya lagi Maha Terpuji". 

13. dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar". 

14. dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang 

ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang 

bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun[1180]. 

bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu. 
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2.  Fungsi dan Tujuan Pendidikan Karakter 

Fungsi pendidikan karakter adalah pengembangan, perbaikan, dan 

penyaring. Pengembangan, yakni pengembangan potensi peserta didik untuk 

menjadi pribadi berperilaku baik, terutama bagi peserta didik yang telah 

memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan karakter bangsa. 

Perbaikan, yakni memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk 

bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih 

bermartabat. Penyaring, yaitu untuk menyeleksi budaya bangsa sendiri dan 

budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter yang 

bermartabat.9 

Sedangkan tujuan pendidikan karakter adalah: 1) mengembangkan 

potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara 

yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa; 2) mengembangkan kebiasaan 

dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai 

universal dan tradisi budaya bangsa yang religius; 3) menanamkan jiwa 

kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus 

bangsa; 4) mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia 

yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan; dan 5) mengembangkan 

lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, 

penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang 

tinggi dan penuh kekuatan.10 

                                                             
9 Akhmad Muhaimin, Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia, (Yogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2016), h. 55. 
10 Gunawan Heri, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi, (Bandung: Alfabeta, 

2015), h. 65. 
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3. Nilai-nilai Pendidikan Karakter Menurut Diknas: 

a) Religius adalaha sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

b) Jujur adalah Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan. 

c) Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya. 

d) Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

e) Kerja Keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

f) Kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan 

cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

g) Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung 

pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

h) Demokratis adalah cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 
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i) Rasa Ingin Tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

j) Semangat Kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak, dan 

berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di 

atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

k) Cinta Tanah Air adalah cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan 

politik bangsa. 

l) Menghargai Prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, 

dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 

m) Bersahabat/Komunikatif  adalah tindakan yang memperlihatkan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

n) Cinta Damai adalah sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran 

dirinya. 

o) Gemar Membaca adalah kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

p) Peduli Lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan 
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mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam 

yang sudah terjadi. 

q) Peduli Sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

r) Tanggung-jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia 

lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial 

dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.11 

4. Prinsip dan Pendekatan Pengembangan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter bukan merupakan mata pelajaran baru yang berdiri 

sendiri, bukan pula dimasukkan sebagai standar kompetensi dan kompetensi 

dasar baru, tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, 

pengembangan diri, dan budaya sekolah, serta muatan lokal  Oleh karena 

itu, guru dan sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan 

dalam pendidikan karakter ke dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), Silabus, dan Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang sudah 

ada. 12 

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan 

Karakter yaitu: 

a) Berkelanjutan; mengandung makna bahwa proses pengembangan 

nilai-nilai karakter merupakan sebuah proses yang tiada berhenti, 

                                                             
11 Aqib Zainal, Panduan dan Aplikasi Pendidikan Karakter, (Surabaya: Yrama Widya, 

2015),h. 78. 
12 Lickona, Thomas, Educating for Character; Mendidik untuk Membentuk Karakter, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 96. 
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dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu 

satuan pendidikan, bahkan setelah tamat dan terjun ke masyarakat 

b) Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya 

sekolah, serta muatan lokal mensyaratkan bahwa proses 

pengembangan nilai-nilai karakter dilakukan melalui setiap mata 

pelajaran, serta dalam setiap kegiatan kurikuler dan 

ekstrakurikuler 

c) Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan dan dilaksanakan; 

mengandung makna bahwa materi nilai karakter tidak dijadikan 

pokok bahasan seperti halnya ketika mengajarkan suatu konsep, 

teori, prosedur, ataupun fakta dalam mata pelajaran agama, 

bahasa Indonesia, PKn, IPA, IPS, matematika, pendidikan 

jasmani dan kesehatan, seni, dan ketrampilan, ataupun mata 

pelajaran lainnya. Guru tidak perlu mengubah pokok bahasan 

yang sudah ada, tetapi menggunakan pokok bahasan itu untuk 

mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa. Juga, guru tidak 

harus mengembangkan proses belajar khusus untuk 

mengembangkan nilai. Suatu hal yang selalu harus diingat bahwa 

satu aktivitas belajar dapat digunakan untuk mengembangkan 

kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor 

d) Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan 

menyenangkan; prinsip ini menyatakan bahwa proses pendidikan 

nilai karakter dilakukan oleh peserta didik bukan oleh guru. Guru 



34 

 

menerapkan prinsip “tut wuri handayani” dalam setiap perilaku 

yang ditunjukkan peserta didik. Prinsip ini juga menyatakan 

bahwa proses pendidikan dilakukan dalam suasana belajar yang 

menimbulkan rasa senang dan tidak indoktrinatif. Diawali dengan 

perkenalan terhadap pengertian nilai yang dikembangkan maka 

guru menuntun peserta didik agar secara aktif. Hal ini dilakukan 

tanpa guru mengatakan kepada peserta didik bahwa mereka harus 

aktif, tapi guru merencanakan kegiatan belajar yang menyebabkan 

peserta didik aktif merumuskan pertanyaan, mencari sumber 

informasi, dan mengumpulkan informasi dari sumber, mengolah 

informasi yang sudah dimiliki, merekonstruksi data, fakta, atau 

nilai, menyajikan hasil rekonstruksi atau proses pengembangan 

nilai, menumbuhkan nilai-nilai budaya dan karakter pada diri 

mereka melalui berbagai kegiatan belajar yang terjadi di kelas, 

sekolah, dan tugas-tugas di luar sekolah.13 

B. Deskripsi Konseptual Penguatan Pendidikan Karakter 

1. Konsep Dasar Penguatan Pendidikan Karakter 

Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang 

mengacu pada serangkaian sikap (attitudes), perilaku (behaviors), motivasi 

(motivations), dan keterampilan (skills) sebagai manifestasi dari nilai, 

kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan 

dan tantangan. Karakter mengandung nilai-nilai yang khas baik (tahu nilai 

                                                             
13 Ibid, h. 98. 



35 

 

kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik 

terhadap lingkungan) yang terpatri dalam diri dan terjawantahkan dalam 

perilaku.14 

Penguatan Pendidikan Karakter merupakan gerakan pendidikan di 

sekolah untuk memperkuat karakter melalui proses pembentukan, 

transformasi, transmisi, dan pengembangan potensi peserta didik dengan 

cara harmonisasi olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir 

(literasi dan numerasi), dan olah raga (kinestetik) sesuai falsafah hidup 

Pancasila. Untuk itu diperlukan dukungan pelibatan publik dan kerja sama 

antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari 

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Penguatan pendidikan 

karakter merujuk pada lima nilai utama yang meliputi; (1) religius; (2) 

nasionalis; (3) mandiri; (4) gotong royong; (5) integritas.15 

2. Tujuan Penguatan Pendidikan Karakter 

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

a) Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan 

makna dan nilai karakter sebagai jiwa atau generator utama 

penyelenggaraan pendidikan. 

b) Membangun dan membekali Generasi Emas Indonesia 2045 

menghadapi dinamika perubahan di masa depan dengan 

keterampilan abad 21. 
                                                             

14 Muhadjir Effendy, Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter Tingkat 

Sekolah Dasar, (Jakarta: TIM PPK Kemendikbud, 2015), h. 96. 
15 Ibid,. 
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c) Mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan fondasi 

pendidikan melalui harmonisasi olah hati (etik dan spiritual), olah 

rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi), dan olah raga 

(kinestetik). 

d) Merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan 

(kepala sekolah, guru, siswa, pengawas, dan komite sekolah) untuk 

mendukung perluasan implementasi pendidikan karakter. 

e) Membangun jejaring pelibatan masyarakat (publik) sebagai 

sumber-sumber belajar di dalam dan di luar sekolah. 

f) Melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia dalam 

mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).16 

3. Nilai-nilai Utama Penguatan Pendidikan Karakter 

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter menempatkan nilai karakter 

sebagai dimensi terdalam pendidikan yang membudayakan dan 

memberadabkan para pelaku pendidikan. Ada lima nilai utama karakter 

yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan 

sebagai prioritas Gerakan PPK. Kelima nilai utama karakter bangsa yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

a) Religius 

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan 

yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran 

agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, 

                                                             
16 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi, (Bandung: 

Alfabeta, 2015), h. 7. 
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menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan 

kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Nilai 

karakter religius ini meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu hubungan 

individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu dengan alam 

semesta (lingkungan). 

Nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam perilaku mencintai dan 

menjaga keutuhan ciptaan. Sub nilai  religius antara lain cinta damai, 

toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, 

percaya diri, kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan, antibuli dan 

kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai 

lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih. 

b) Nasionalis 

Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang 

tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan 

politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas 

kepentingan diri dan kelompoknya. Sub nilai nasionalis antara lain apresiasi 

budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa,rela berkorban, 

unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, 

disiplin, menghormati keragaman budaya, suku,dan agama.  

c) Mandiri 

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung 

pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk 
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merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Sub nilai mandiri antara lain 

etos kerja (kerja keras), tangguh tahan banting, daya juang, profesional, 

kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. 

d) Gotong Royong 

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai 

semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, 

menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/pertolongan pada 

orang-orang yang membutuhkan. Sub nilai gotong royong antara lain 

menghargai, kerja sama, inklusif, komitmen atas keputusan bersama, 

musyawarah mufakat, tolong menolong, solidaritas, empati, anti 

diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. 

e) Integritas 

Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku 

yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki 

komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral (integritas 

moral). Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga 

negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan 

dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Sub nilai integritas antara lain 

kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, 
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keadilan, tanggungjawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu 

(terutama penyandang disabilitas).17 

4. Basis Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter 

Gerakan PPK dapat dilaksanakan dengan berbasis struktur kurikulum 

yang sudah ada dan dimiliki oleh sekolah, yaitu pendidikan karakter 

berbasis kelas, budaya sekolah, dan masyarakat/komunitas sebagai berikut: 

a) Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas 

1) Mengintegrasikan proses pembelajaran di dalam kelas melalui isi 

kurikulum dalam mata pelajaran, baik itu secara tematik maupun 

terintegrasi dalam mata pelajaran. 

2) Memperkuat manajemen kelas, pilihan metodologi, dan evaluasi 

pengajaran. 

3) Mengembangkan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah. 

b) Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah 

1) Menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian 

sekolah. 

2) Menonjolkan keteladanan orang dewasa di lingkungan pendidikan. 

3) Melibatkan seluruh ekosistem pendidikan di sekolah 

4) Mengembangkan dan memberi ruang yang luas pada segenap 

potensi siswa melalui kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler. 

5) Memberdayakan manajemen dan tata kelola sekolah. 

6) Mempertimbangkan norma, peraturan, dan tradisi sekolah. 

                                                             
17 Siti Julaikha, Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran, (Dinamika 

Ilmu, Vol. 14, No. 2, Desember 2015), h. 77. 
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c) Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat 

1) Memperkuat peranan komite sekolah dan orang tua sebagai 

pemangku kepentingan utama pendidikan. 

2) Melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber 

pembelajaran seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan 

budaya, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. 

3) Mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang 

ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, dan LSM. 

4) Mensinkronkan program dan kegiatan melalui kerja sama dengan 

pemerintah daerah, kementerian dan lembaga pemerintahan, dan 

masyarakat pada umumnya.18 

5. Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas 

Implementasi PPK dapat dilakukan dengan tiga pendekatan utama, 

yaitu berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat. 

Ketiga pendekatan ini saling terkait dan merupakan satu kesatuan yang utuh. 

Pendekatan ini dapat membantu satuan pendidikan dalam merancang dan 

mengimplementasikan program dan kegiatan PPK. Berikut ini implementasi 

penguatan pendidikan karakter berbasis kelas sebagai berikut: 

a)   Pengintegrasian PPK dalam kurikulum 

Pengintegrasian PPK dalam kurikulum mengandung arti bahwa 

pendidik mengintegrasikan nilai-nilai utama PPK ke dalam proses 

pembelajaran dalam setiap mata pelajaran. Pembelajaran yang 

                                                             
18 Muchlas Samani, Hariyanto,  Konsep dan Model Pendidikan Karakter,  (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2016), h. 33. 



41 

 

mengintegrasikan nilai-nilai utama karakter dimaksudkan untuk 

menumbuhkan dan menguatkan pengetahuan, menanamkan 

kesadaran, dan mempraktikkan nilai-nilai utama PPK.  

Langkah-langkah menerapkan PPK melalui pembelajaran 

terintegrasi dalam kurikulum, dapat dilaksanakan dengan cara: 

(1) Melakukan analisis KD melalui identifikasi nilai-nilai yang 

terkandung dalam materi pembelajaran 

(2) Mendesain RPP yang memuat fokus penguatan karakter 

dengan memilih metode pembelajaran dan pengelolaan 

(manajemen) kelas yang relevan 

(3) Melaksanakan pembelajaran sesuai skenario dalam RPP 

(4) Melaksanakan penilaian otentik atas pembelajaran yang 

dilakukan 

(5) Melakukan refleksi dan evaluasi terhadap keseluruhan proses 

pembelajaran 

b)      Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Manajemen kelas 

Manajemen kelas (pengelolaan kelas) adalah momen pendidikan 

yang menempatkan para guru sebagai individu yang berwenang dan 

memiliki otonomi dalam proses pembelajaran untuk mengarahkan, 

membangun kultur pembelajaran, mengevaluasi dan mengajak seluruh 

komunitas kelas membuat komitmen bersama agar proses 

pembelajaran menjadi lebih efektif dan berhasil. 
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Pendidik memiliki kewenangan dalam mempersiapkan (sebelum 

masuk kelas), mengajar, dan setelah pengajaran, dengan 

mempersiapkan skenario pembelajaran yang berfokus padanilai-nilai 

utama karakter. Manajemen kelas yang baik akan membantu peserta 

didik belajar dengan lebih baik dan dapat meningkatkan prestasi 

belajar. Dalam proses pengelolaan dan pengaturan kelas terdapat 

momen penguatan nilai-nilai pendidikan karakter. Contohnya, 

sebelum memulai pelajaran pendidik bisa mempersiapkan peserta 

didik untuk secara psikologis dan emosional memasuki materi 

pembelajaran, untuk menanamkan nilai kedisiplinan dan komitmen 

bersama, guru bersama peserta didik membuat komitmen kelas yang 

akan disepakati pada saat peserta didik belajar. Pengelolaan kelas 

yang baik dapat membentuk penguatan karakter. Berikut ini contoh 

pengelolaan kelas yang berusaha memberikan penguatan karakter. 

(1) Peserta didik menjadi pendengar yang baik atau menyimak saat 

guru memberikan penjelasan di dalam kelas (dapat menguatkan 

nilai saling menghargai dan toleransi). 

(2) Peserta didik mengangkat tangan/mengacungkan jari kepada guru 

sebelum mengajukan pertanyaan/tanggapan, setelah diizinkan oleh 

guru ia baru boleh berbicara (dapat menguatkan nilai  saling 

menghargai dan percaya diri). 

(3) Pemberian sanksi yang mendidik kepada peserta didik sebagai 

konsekuensi dan bentuk tanggung jawab bila terjadi keterlambatan 
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dalam mengerjakan atau mengumpulkan tugas (dapat menguatkan 

nilai disiplin, bertanggung jawab, dan komitmen diri). 

(4) Guru mendorong peserta didik melakukan tutor teman sebaya, 

siswa yang lebih pintar diajak untuk membantu temannya yang 

kurang dalam belajar dan dalam mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan guru (dapat menguatkan nilai gotong royong, kepedulian 

sosial, percaya diri, dan bertanggung jawab).19 

c) Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pilihan dan Penggunaan 

Metode Pembelajaran 

  Penguatan Pendidikan Karakter terintegrasi dalam kurikulum 

dilakukan melalui pembelajaran di kelas dengan menggunakan 

metode pembelajaran yang tepat. Melalui metode tersebut diharapkan 

siswa memiliki keterampilan yang dibutuhkan pada abad XXI, seperti 

kecakapan berpikir kritis (critical thinking), berpikir kreatif (creative 

thinking), kecakapan berkomunikasi (communication skill), termasuk 

penguasaan bahasa internasional, dan kerja sama dalam pembelajaran 

(collaborative learning). 

d)     Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Tematis 

Penguatan Pendidikan Karakter melalui pembelajaran tematis 

adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh satuan 

pendidikan dengan mengalokasikan waktu khusus untuk mengajarkan 

nilai-nilai tertentu. Tema-tema yang mengandung nilai utama PPK 

                                                             
19 Udin Syaefudin Sa’ud, Inovasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 124 
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diajarkan dalam bentuk pembelajaran di kelas ini diharapkan semakin 

memperkaya praksis PPK di sekolah. 

e)  Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Gerakan Literasi 

Gerakan literasi merupakan kegiatan mengasah kemampuan 

mengakses, memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi 

secara kritis dan cerdas berlandaskan kegiatan membaca, menulis, 

menyimak, dan berbicara untuk menumbuhkembangkan karakter 

seseorang menjadi tangguh, kuat, dan baik. Berbagai kegiatan tersebut 

dilaksanakan secara terencana dan terprogram sedemikian rupa, baik 

dalam kegiatan kegiatan berbasis kelas maupun kegiatan-kegiatan 

berbasis budaya sekolah, dan komunitas masyarakat. Dalam konteks 

kegiatan PPK berbasis kelas, kegiatan-kegiatan literasi dapat 

diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran dan mata pelajaran 

yang ada dalam struktur kurikulum. 

f) Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Layanan Bimbingan dan 

Konseling 

Penguatan Pendidikan Karakter bisa dilakukan secara terintegrasi 

melalui pendampingan siswa dalam melalui bimbingan dan konseling. 

Peranan guru BK tidak terfokus hanya membantu peserta didik yang 

bermasalah, melainkan membantu semua peserta didik dalam 

pengembangan ragam potensi, meliputi pengembangan aspek belajar/ 

akademik, karier, pribadi, dan sosial.  
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Keutuhan layanan bimbingan dan konseling diwujudkan dalam 

landasan filosofis bimbingan dan konseling yang memandirikan, 

berorientasi perkembangan, dengan komponen-komponen program 

yang mencakup (1) layanan dasar, (2) layanan responsif, (3) 

perencanaan individual dan peminatan, dan (4) dukungan sistem 

(sesuai Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan 

Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah).20 

C. Deskripsi Konseptual Pembelajaran PAI Berbasis Karakter 

1. Model Pengembangan Karakter Bangsa dan PAI 

Pendidikan karakter dalam konteks mikro, berpusat pada satuan 

pendidikan secara holistik. Satuan pendidikan merupakan sektor utama 

yang secara optimal memanfaatkan dan memberdayakan semua 

lingkungan belajar yang ada untuk menginisiasi, memperbaiki, 

menguatkan, dan menyempurnakan secara terus-menerus. Pengembangan 

karakter dibagi dalam empat pilar, yaitu kegiatan belajar-mengajar di 

kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk pengembangan budaya satuan 

pendidikan, kegiatan kokurikuler dan atau ekstrakurukuler, serta kegiatan 

keseharian di rumah dan masyarakat. Pendidikan karakter dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas harus diintegrasikan dalam semua mata pelajaran, 

khususnya mata pelajaran PAI.21 

                                                             
20 Endah Sulistyowati, Implementasi Kurikulum Pendidikan karakter, (Yogyakarta: Citra 

Aji Parama, 2015), h. 66. 
21 M. Nurul Mukhlishin, Pengembangan PAI Berbasis Pendidikan Karakter, (Jurnal 

Inovatif, Volume 1, No. 2 September Tahun 2015), h. 42. 
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Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, 

bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan 

pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan 

peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan 

sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, 

jenjang, dan jenis pendidikan (Pasal 1 ayat 1). Oleh karena itu, 

pengembangan karakter harus menjadi fokus dalam menggunakan 

strategi dan metode pembelajaran PAI.22 

Hubungan antara pendidikan karakter dengan Pendidikan Agama 

Islam dapat dilihat dalam dua sisi, yakni materi dan proses pembelajaran. 

Materi PAI banyak mengandung nilai karakter yang ingin dibentuk 

dalam diri peserta didik. Sedangkan dalam proses pembelajaran, guru 

dapat menggunakan strategi dan metode sesuai dengan karakter yang 

ingin dibentuk dalam diri peserta didik. Selain itu, lingkungan sekolah 

juga harus dikondisikan dalam rangka membentuk karakter peserta didik. 

Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu penciptaan budaya 

berkarakter yang bersifat vertikal dan horizontal. Cara yang pertama 

dapat dilakukan dengan kegiatan yang berhubungan dengan Allah Swt, 

melalui peningkatan secara kuantitas maupun kualitas kegiatan 

keagamaan di sekolah. Misalnya, shalat berjamaah, membaca al-Qur’an, 

dan doa bersama. Sedangkan cara yang kedua lebih mendudukkan 

                                                             
22 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 234-235. 
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sekolah sebagai institusi sosial yang lebih mengarah hubungannya 

kepada manusia, insaniyah. Cara ini dapat dilakukan dengan pembiasaan, 

keteladanan, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.23 

2. Implikasi dan Aplikasi Model Pendidikan Karakter dalam 

Kegiatan Pembelajaran PAI 

Proses integrasi ini dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiga tahapan pembelajaran tersebut 

sebagai berikut. 

a) Perencanaan Pembelajaran Berbasis Karakter 

  Pada tahap perencanaan, guru dapat mengadaptasi silabus, 

RPP, dan bahan ajar yang telah dibuat dengan kegiatan 

pembelajaran yang bersifat memfasilitasi dikenalkannya nilai-nilai, 

disadarinya pentingnya nilai-nilai, dan diinternalisasikannya nilai-

nilai. Pada tahap perencanaan ini, nilai-nilai pendidikan karakter 

yang ingin dibentuk dimasukkan dalam PAI dengan melihat 

Standar Kompetensi (SK). Adapun yang harus dipersiapkan dalam 

perencanaan sebagai berikut 

1) Menyusun Silabus 

(a)  Pengertian Silabus 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok 

mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar 

kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, 

                                                             
23 Ibid, h. 237. 
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kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan 

sumber/bahan/alat belajar.24 

(b) Prinsip Pengembangan Silabus 

Adapun prinsip pengembangan silabus yaitu alamiah,  

relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan 

kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. 

(c) Komponen-komponen Silabus 

Komponen-komponen silabus yaitu identitas mata 

pelajaran, identitas sekolah, kompetensi dasar, materi pokok, 

pembelajaran, penilaian, alokasi waktu,dan sumber belajar.25 

(d) Langkah-langkah Pengembangan Silabus 

Mengembangkan silabus dilakukan melalui langkah-

langkah yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi 

dasar, mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran, 

mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan 

indikator pencapaian kompetensi, penentuan jenis penilaian, 

menentukan alokasi waktu, dan menentukan sumber belajar.26 

 

 

 

                                                             
24 Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pembelajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2016), h. 59. 
25 Ahmad Sodiqiy, Djunaidatul Munawwarah, Modul Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran PAI, (Samarinda: Bumi Aksara, 2015),  h. 22. 
26 Muslich Mansur, Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2016), h. 65. 
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2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(a)  Pengertian RPP 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana 

yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian 

pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang 

ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam 

silabus.  Berdasarkan Permendiknas No 41 tahun 2007 

tertanggal 23 November tahun 2007 tentang standar proses 

untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa 

pengembangan RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan 

kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai 

kompetensi dasar (KD).27 

(b) Pengembangan RPP 

Berikut ini terdapat beberapa prinsip yang harus 

diperhatikan dalam pengembangan RPP antara lain; (1) 

Kompetensi yang dirumuskan dalam RPP harus jelas, makin 

konkret kompetensi makin mudah di amati, dan makin tepat 

kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk 

kompetensi tersebut; (2) Rencana pembelajaran harus sederhana 

dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan 

pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik; (3) 

Kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam RPP 

                                                             
27 Mardia hayati, Desain Pembelajaran Berbasis Karakter, (Pekanbaru: Al- Mujtahadah 

Press, 2015), h. 11. 
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harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang 

telah ditetapkan; RPP yang dikembangkan harus utuh dan 

menyeluruh, serta jelas pencapaiannya; (4) Harus ada koordinasi 

antarkomponen pelaksana program di sekolah, terutama apabila 

pembelajaran dilaksanakan secara tim.28 

(c)  Tujuan dan Fungsi Penyusunan RPP 

 Tujuan penyusunan RPP adalah untuk memberi 

kesempatan kepada pendidik untuk merencanakan pembelajaran 

yang interaktif, memberi kesempatan bagi pendidik untuk 

merancang pembelajaran, mempermudah pelaksanaan proses 

pembelajaran. 

Sementara fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai 

acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

(kegiatan pembelajaran) agar lebih terarah dan berjalan secara 

efektif dan efisien. Dengan kata lain rencana pelaksanaan 

pembelajaran berperan sebagai skenario proses pembelajaran.29  

(d) Prinsip-prinsip Penyusunan RPP 

Prinsip-prinsip rencana pembelajaran menurut Permendinas 

no 41 tahun 2007 tentang standar proses yaitu memperhatikan 

perbedaan individu peserta didik, mendorong partisipasi aktif 

peserta didik, mengembangkan budaya membaca dan menulis, 

memberikan umpan balik dan tindak lanjut, keterkaitan dan 

                                                             
28 Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 319. 
29 Ibid., h. 321. 
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keterpaduan, dan menerapkan teknologi informasi dan 

komunikasi.30 

(e) Komponen-komponen RPP 

 Komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) menurut permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang 

standar proses terdiri dari identitas mata pelajaran, standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian 

kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, 

metode pembelajaran, dan  kegiatan pembelajaran. 

(f) Langkah-langkah Penyusunan RPP 

    Langkah-langkah minimal dari penyusunan RPP dimulai 

dari mencantumkan identitas RPP, tujuan pembelajaran, meteri 

pembelajaran, metode  pembelajaran, langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian.31 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 Udin Syaefudin Sa’ud, Perencanaan Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2017),  h. 33. 

31 Mudasir, Desain Pembelajaran, (Hulu : STAI Nurul Falah, 2015), h. 44. 
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b) Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Karakter 

Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, guru harus 

memperhatikan materi yang akan diajarkan dengan karakter yang 

ingin dibentuk. Dari segi materi pendidikan agama islam dapat 

tercakup nilai pendididikan karakter. Hal ini bisa dilihat dalam 

tabel berikut ini: 

No Aspek Nilai Pendidikan Karakter 

1 Al-Quran (Ayat-ayat Al-
Qur’an tentang manusia 
dan tugasnya sebagai 
khalifah di bumi, 
Keikhlasan dalam 
beribadah, Demokrasi, 
Kompetisi dalam 
kebaikan, Perintah 
menyantuni kaum 
Dhu’afa, Perintah menjaga 
kelestarian lingkungan 
hidup, Anjuran 
bertoleransi, Etos kerja, 
Pengembangan IPTEK 

Religius, jujur, toleransi, 
disiplin, kerja keras, kreatif, 
mandiri, demokratis, rasa 
ingin tahu, semangat 
kebangsaan, cinta tanah air, 
menghargai prestasi, 
bersahabat/ komunikatif, 
cinta damai, gemar 
membaca, peduli lingkungan, 
peduli sosial, tanggung jawab 

2 Aqidah (Iman kepada 
Allah melalui pemahaman 
sifat-sifatNya dalam 
Asmaul Husna, keimanan 
kepada Malaikat, Iman 
kepada Rasul rasul Allah, 
Iman kepada Kitab-kitab 
Allah, Iman kepada Hari 
Akhir, Iman kepada qadha 
qadar 

Religius, jujur, toleransi, 
disiplin, kerja keras, kreatif, 
mandiri, demokratis, rasa 
ingin tahu, semangat 
kebangsaan, cinta tanah air, 
menghargai prestasi, 
bersahabat/ komunikatif, 
cinta damai, gemar 
membaca, peduli lingkungan, 
peduli sosial, tanggung jawab 

3 Akhlak perilaku terpuji, 
Menghindari Perilaku 
Tercela 

Religius, jujur, toleransi, 
disiplin, kerja keras, kreatif, 
mandiri, demokratis, rasa 
ingin tahu, semangat 
kebangsaan, cinta tanah air, 
menghargai prestasi, 
bersahabat/ komunikatif, 
cinta damai, gemar 
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membaca, peduli lingkungan, 
peduli sosial, tanggung jawab 

4 Fikih Sumber hukum 
Islam, Hukum taklifi, dan 
hikmah ibadah, Zakat, 
Haji dan Wakaf, Hukum 
Islam tentang Mu’amalah, 
Pengurusan jenazah, 
Khutbah, Tabligh dan 
Dakwah, Hukum Islam 
tentang Hukum Keluarga, 
Waris 

Religius, jujur, toleransi, 
disiplin, kerja keras, kreatif, 
mandiri, demokratis, rasa 
ingin tahu, semangat 
kebangsaan, cinta tanah air, 
menghargai prestasi, 
bersahabat/ komunikatif, 
cinta damai, gemar 
membaca, peduli lingkungan, 
peduli sosial, tanggung jawab 

5 Tarikh dan Kebudayaan 
Islam (Keteladanan 
Rasulullah dalam 
membina umat periode 
Makkah, Keteladanan 
Rasulullah dalam 
membina umat periode 
Madinah, Perkembangan 
Islam pada abad 
pertengahan (1250 – 
1800), Perkembangan 
Islam pada masa modern 
(1800-sekarang), 
Perkembangan Islam di 
Indonesia, perkembangan 
Islam di dunia 

Religius, jujur, toleransi, 
disiplin, kerja keras, kreatif, 
mandiri, demokratis, rasa 
ingin tahu, semangat 
kebangsaan, cinta tanah air, 
menghargai prestasi, 
bersahabat/ komunikatif, 
cinta damai, gemar 
membaca, peduli lingkungan, 
peduli sosial, tanggung jawab 

 

Selain itu, guru juga harus mampu memilah dan memilih 

metode yang tepat sesuai dengan karakter yang ingin dibangun, 

karena karakter tersebut lebih banyak mengarah kepada softskill. 

Selain itu, yang perlu diperhatikan juga adalah harus dengan 

mengacu pada karakteristik peserta didik.32 Misalnya, untuk 

membangun kejujuran peserta didik, maka dapat digunakan metode 

tugas. Tugas peserta didik harus diteliti agar dapat dinilai 

                                                             
32 C. Asri Budiningsih, Pembelajaran moral,  (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 72 
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kejujurannya, apakah tugasnya ada unsur plagiasi atau tidak. Untuk 

membangun kerjasama, dapat digunakan metode tugas kelompok, 

dan lain sebagainya. Dalam tahap ini, guru juga harus membangun 

karakter peserta didik melalui kegiatan pembukaan, proses, dan 

pentup pelajaran. Misalnya, membuka dan menutup pelajaran 

dengan do’a. Guru juga harus memberikan keteladanan yang baik 

selama proses pembelajaran, misalnya datang tepat waktu yang 

dapat membangun karakter disiplin peserta didik.  

c) Evaluasi Pembelajaran Berbasis Karakter 

Dalam tahap evaluasi, teknik dan instrumen yang dipilih tidak 

hanya mengukur pencapaian aspek pengetahuan saja, tetapi juga 

harus mencakup aspek sikap dan keterampilan. Misalnya metode 

obsevasi dengan berdasarkan indikator karakter yang ingin 

dicapai.33 

Sebagaimana pengertian evaluasi secara harfiah kata evaluasi 

berasal dari bahasa Inggris evaluation; dalam bahasa Arab: al-

Taqdir; dalam bahasa Indonesia berarti: penilaian. Akar katanya 

adalah value; dalam bahasa Arab: al-Qimah; dalam bahasa 

Indonesia berarti; nilai. Dengan demikian secara hafiah, evaluasi 

pendidikan (educational evaluation=al-Taqdir al-Tarbawiy) dapat 

diartikan sebagai: penilaian dalam (bidang) pendidikan atau 

                                                             
33 Ibid, h,74. 


