
ABSTRAK 

Pendidikan adalah proses panjang dan berkelanjutan untuk 

mentransformasikan peserta didik menjadi manusia yang sesuai dengan tujuan 

penciptaannya, yaitu bermanfaat bagi dirinya, bagi sesama, bagi alam semesta, 

beserta segenap isi dan peradabannya. 

Undang-undang Sisdiknas memberikan arahan yang jelas, bahwa tujuan 

pendidikan harus dicapai salah satunya melalui penerapan kurikulum berbasis 

kompetensi. Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional perlu dijabarkan 

menjadi himpunan kompetensi dalam tiga ranah kompetensi (sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan) yang didalamnya terdapat sejumlah kompetensi yang harus 

dimiliki seseorang agar dapat menjadi orang beriman dan bertakwa, berilmu, dan 

seterusnya. Mengingat pendidikan idealnya proses sepanjang hayat, maka lulusan 

atau keluaran dari suatu proses pendidikan tertentu harus dipastikan memiliki 

kompetensi yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikannya secara mandiri 

sehingga esensi tujuan pendidikan dapat dicapai.  

Dalam pengembangan karakter peserta didik di sekolah, guru memiliki 

posisi yang strategis sebagai pelaku utama. Guru merupakan sosok yang bisa 

digugu dan ditiru atau menjadi idola bagi peserta didik. Guru bisa menjadi sumber 

inspirasi dan motivasi peserta didiknya. Sikap dan prilaku seorang guru sangat 

membekas dalam diri siswa, sehingga ucapan, karakter dan kepribadian guru 

menjadi cermin siswa. Dengan demikian guru memiliki tanggung jawab besar 

dalam menghasilkan generasi yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral.  Karena 

persoalan karakter bangsa kini menjadi suatu permasalahan yang serius karena 

menurunnya nilai-nilai karakter bangsa. Hal tersebut di pengaruhi oleh beberapa 

faktor salah satunya adalah dipengaruhi oleh lingkungan sekolah sebagai salah 

satu tempat yang mempengaruhi pembentukan karakter seseorang sehingga 

lembaga pendidikan yang didalamnya  salah satunya adalah guru pendidikan 

agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa.   

Berdasarkan data dilapangan kinerja dan kepribadian guru pendidikan agama 

Islam di SMP Al Kautsar Bandar Lampung sudah baik, tetapi di tinjau dari peserta 

didik dampaknya belum maksimal dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama 

Islam. 

Oleh karenanya masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah 

peranan guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter siswa SMP 

Al-Kautsar Bandar Lampung ? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif dimana hasil penelitian disajikan secara deskripsi. Metode 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang 

kemudian dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan 

kesimpulan atau verifikasi. 

 

 

iii 




