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BAB II 

 
KAJIANTEORI 

 
 
 
 

A. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

1. Pembelajaran  

a.  Pengertian Pembelajaran 

Sebelum membahas pengertian pembelajaran, akan dikemukakan 

pengertian  implementasi. Implementasi adalah pelaksanaan, 

penerapan.
1
Mengenai pengertian pembelajaran, Oemar Hamalik 

mengemukakan bahwa: “Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, 

dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran.”
2
 

Rumusan ini tidak terbatas di ruang kelas saja, pembelajaran dapat 

dilaksanakan di sekolah, karena diwarnai oleh organisasi dan interaksi 

antara berbagai komponen yang saling berkaiatan untuk membelajarkan 

peserta didik. 

Adapun pengertian pembelajaran menurut Degeng dalam 

Amirrudin adalah upaya untuk membelajarkan siswa.
3
 Dalam pengertian 

ini pembelajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, dan 

mengembangkan metode didasarkan pada kondisi pembelajaran yang ada 

untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Kegiatan ini pada 

dasarnya merupakan inti dari perencanaan pembelajaran. 

                                                           
1
KamusBesarBahasaIndonesia,(Jakarta:PTGramedia 

PustakaUtama,2008),hlm.529 
2
Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 

2014) hal. 57 
3
Ibid,.hlm  3 
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Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 

tahun 2014 disebutkan bahwa: “Pembelajaranadalahprosesinteraksi 

antarpesertadidik,antara peserta didikdengan tenaga pendidik  dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar.”
4
 Proses pembelajaran 

diselenggarakansecara interaktif,menyenangkan, menantang, inspiratif, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. 

b. Perencanaan Pembelajaran 

Ada beberapa definisi tentang perencanaan yang rumusannya 

berbeda-beda satu dengan yang lainya. Cunningham dalam Amiruddin 

mengemukakan bahwa perencanaan ialah menyeleksidan menghubungkan 

pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang 

dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, 

urutan kegiatan yang diperlukan, dan prilaku dalam batas-batas yang dapat 

diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian.
5
  Perencanaan di sini 

menekankan pada usaha menyeleksi dan menghubungkan sesuatu dengan 

kepentingan masa yang akan datang serta usaha untuk mencapainya. 

Selanjutnya Amirrudin  mengemukakan bahwa perencanaan adalah 

hubungan antara apa yang sekarang (what is) dengan bagaimana 

seharusnya (what should be) yang bertalian dengan kebutuhan, penentuan 

                                                           
4
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pembelajaran Pada Kurikulum 2013, 

(Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014), hlm.2 
5
Amiruddin, Perencanaan Pembelajaran, Konsep dan Implementasi, 

(Yogyakarta: Parama Ilmu, 2016), hlm.1 
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tujuan, prioritas program, dan alokasi sumber.
6
 Dari pendapat ini dapat 

diartikan bahwa bagaimana yang seharusnya adalah mengacu pada apa 

yang diinginkan masa  yang akan datang. Dari definisi-definisi di atas 

dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah sebagai usha menyeleksi, 

menghubungkan dan menentukan berbagai sumber daya untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan pada masa yang akan datang. 

Dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Strandar 

Proses dijelaskan bahwa:“Perencanaan pembelajaran dirancang dalam 

bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

mengacu pada Standar Isi”
7
Untuk itu penyusunan Silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) perlu memperhatikan ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam Standar Proses tersebut. Standar Proses 

merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan 

pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. 

1). Penyusunan Silabus 

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran 

untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Ketentuan dalam 

Penyusunan Silabus sebagaiman disebutkan dalam  Standar Proses, 

sebagai berikut: “Silabus sedikitnya memuat: (a) Identitas mata 

pelajaran; (b) Identitas sekolah;(c) Kompetensi inti; (d) Kompetensi 

dasar; (e) Materi pokok; (f) Pembelajaran; (g) Penilaian; (h) Alokasi 

waktu; dan (i) Sumber belajar yang relevan.
8
 

                                                           
6
Ibid, hlm.2 

7
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Standar Proses Pendidikan Dasar 

dan Menengah, (Permendikbud, Nomor 23 Tahun 2016) 
8
Ibid. 
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Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi 

Lulusan dan Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 

sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran 

tertentu.Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan 

rencana pelaksanaan pembelajaran. 

2). Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana 

kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau 

lebih.RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan 

pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar 

(KD). RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan 

satu kali pertemuan atau lebih, sebagaimana ketentuan dalam Standar 

Proses sebagai berikut: 

“Komponen RPP terdiri atas: (a) Identitas sekolah; (b)Identitas 

mata pelajaran; (c) Kelas/semester; (d) Materi pokok; (e) 

Alokasi waktu; (f) Tujuan pembelajaran; (g) Kompetensi dasar 

dan indikator pencapaian kompetensi; (h) Materi pembelajaran; 

(i) Metode pembelajaran; (j) Media pembelajaran; (k) Sumber 

belajar; (l) langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui 

tahapan pendahuluan, inti, dan penutup; dan (m) Penilaian hasil 

pembelajaran.
9
 

 

Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban 

menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran 

berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. 

                                                           
9
Ibid. 
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Dari beberapa pengertiandiatas dapatdisimpulkan 

bahwaperencanaan pembelajaran adalah usaha menyeleksi, 

menghubungkan,  menetapkan, dan  mengembangkan metode yang 

akan digunakan dalam prosesinteraksi antarpesertadidik,antara peserta 

didik dengan tenaga pendidik  dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajaruntuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran adalahproses yang  diatur sedemikianrupa 

menurutlangkah-langkahtertentuagar pelaksanaan mencapai   hasil yang 

diharapkan.10
 

Dalam Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengahdisebutkan 

bahwa: Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, 

meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.
11

Hal ini dapat didiskripsikan 

sebagai berikut: 

a. Kegiatan Pendahuluan  

Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib:  

(1) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran;  

(2) memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai 

manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, 

dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan 

internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang 

peserta didik;  

(3) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;  

(4) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai; dan  

(5) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 

sesuai silabus.  

 

b. Kegiatan Inti  

 

                                                           
10

 Nana Sudjana .Dasar-dasar Proses Belajar,( Bandung, Sinar Baru 2010) hal.149 
11

Ibid. 
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Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran.Pemilihan 

pendekatan tematik dan /atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau 

inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang 

menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning) 

disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. 

Ranah pembelajaran mencakup;
12

 

(1) Sikap  

    Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif 

yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, 

menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. 

Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan 

kompetensi yang mendorong peserta didik untuk melakuan 

aktivitas tersebut. 

(2) Pengetahuan 

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga 

mencipta.Karakteritik aktivititas belajar dalam domain 

pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan 

aktivitas belajar dalam domain keterampilan.Untuk 

memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik 

sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis 

penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning).Untuk 

mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan 

kontekstual, baik individual maupun kelompok,disarankan yang 

menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project 

based learning). 

(3) Keterampilan  

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi 

(topik dan sub topik) mata pelajaran yang diturunkan dari 

keterampilan harus mendorong peserta didik untuk melakukan 

proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan 

keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang 

menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan/penelitian 

(discovery/inquiry learning) dan pembelajaran yang 

menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project 

based learning). 

 

                                                           
12

Ibid. 
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Dalam proses pembelajaran ini guru dapat menerapakan nilai-

karakter yang telah direncanakan (sesuai Silabus dan RPP) yang telah 

disusun, dan guru dapat mengembangkan nilai-nilai karakter pada bentuk 

pelaksanaan pendidikan karakter yang bersifat; rutin, keteladanan, ataupun 

spontan yang diterapkan secara tepat sesuai dinamika dalam proses 

pembelajaran yang berlangsung. 

c. Kegiatan Penutup  

Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara 

individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi:  

(1) seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang 

diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan 

manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil 

pembelajaran yang telah berlangsung;  

(2) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran;  

(3) melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian 

tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan  

(4) menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya.
13

 

 

Dalam mengakhiri proses pembelajaran guru melakukan penilaian 

mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek ketrampilan. 

Penilaian aspek sikap erat kaitanya dengan peilaian karakter peserta didik. 

Penilaian proses dilakukan sepanjang pembelajaran dilangsungkan 

sehingga pencapaian perkembangan karakter berdasarkan indikator-

indikatornya dapat diketahui. 

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan Pelaksanaan Pembelajaran adalah proses pembelajaran 

yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

                                                           
13

Ibid. 
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3. Penilaian Pembelajaran 

a. Penegertian Penilaian 

Pengertian penilaian dikemukakan oleh Daryanto sebagai berikut: 

“Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan 

ukuran baik atau buruk, penilaian bersifat kualitatif.”
14Selanjutnya dalam 

Panduan Penilaian Untuk SMA dijelaskan tentang penilaian hasil belajar 

sebagai berikut: 

 “Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan 

informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam 

aspek sikap, aspek pengetahuan, danaspek keterampilan yang 

dilakukan secara terencana dan sistematis, untuk memantau proses, 

kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan 

dan evaluasi hasil belajar”
15

. 

 

Hal ini berarti penilaian dilakukan mencakup tiga aspek, yaitu; 

aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek ketrampilan.Penilaian sikap 

dilakukan melalui observasi dan jurnal catatan guru, penilaian diri, 

penilaian antar teman. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalaui tes 

tertulis, tes lisan, observasi terhadap diskusi, tanya jawab dan percakapan, 

serta penugasan. Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui unjuk 

kerja/praktik, projek, produk, dan portofolio. 

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian 

otentik (authentic assesment) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, 

dan hasil belajar secara utuh
16

. Keterpaduan penilaian ketiga komponen 

tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar 

peserta didik yang mampu menghasilkan dampak instruksional 

                                                           

14
Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2012), hlm.6 

15
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Panduan Penilaian, Untuk SMA, 

(Ditjen Dikdasmen, 2015) , hlm.6 
16

Ibid. 
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(instructional effect) pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring 

(nurturant effect) pada aspek sikap.  

Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran 

dengan menggunakan alat: lembar pengamatan, angket sebaya, catatan 

anekdot, dan refleksi. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses 

pembelajaran dan di akhir satuan pelajaran dengan menggunakan metode 

dan alat: tes lisan/perbuatan, dan tes tulis. Hasil evaluasi akhir diperoleh 

dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran. 

b. Aspek Penilaian 

1) Penilaian Sikap 

Dalam pedoman penilaian untuk SMA, mengenai penilaian 

sikap dijelaskan sebagai berikut: 

“Penilaian sikap adalah penilaian terhadap kecenderungan 

perilaku peserta didik sebagai hasil pendidikan, baik di dalam 

kelas maupun di luar kelas.Dalam hal ini, penilaian sikap 

ditujukan untuk mengetahui capaian dan membina perilaku 

serta budi pekerti peserta didik sesuai butir-butir sikap dalam 

Kompetensi Dasar (KD) pada Kompetensi Inti Sikap Spiritual 

(KI-1) dan Kompetensi Inti Sikap Sosial (KI-2).
17

 

 

Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa penilaian sikap 

bertujuan untuk mengetahui pencapaian indikator dan pembinaan budi 

pekerti, dan dinilai dari indikator sesuai butir-butir dalam kompetensi. 

Pelaksanaan penilaian sikap yang diarahkan pada Kompetensi Dasar 

(KD) Selanjutnya Hal ini juga sejalan dengan yang disebutkan 

dalam buku Pedoman Penilaian untuk SMA, yaitu: ”Selain itu, 

dapat dilakukan penilaian diri (self assessment) dan penilaian 

antarteman (peer assessment) dalam rangka pembinaan dan 

                                                           
17

Kemendikbud, Panduan Penilaian, Untuk SMA, (Ditjen Dikdasmen, 2015) 

hlm.7 
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pembentukan karakter peserta didik, yang hasilnya dapat dijadikan 

sebagai salah satu datauntuk konfirmasihasil penilaian sikap oleh 

pendidik.
18

Penilaian sikap dilakukan oleh guru mata pelajaran,melalui 

observasi yang dicatat dalam jurnal. Teknik penilaian sikap dijelaskan 

pada skema berikut:
19

 

 

Dari gambar skema penilaian sikap tersebut di atas dapat 

diketahui bahwa teknik penilaian sikap yang utama dilakukan dengan 

observasi oleh guru mata pelajaran.Adapun teknik penilaian yang 

merupakan penunjang dapat dilakukan dengan penilaian diri, dan 

penilaian antarteman. Uraian lebih lanjut dalam gambar (2.1) tersebut 

sebagai berikut: 

a) Observasi 

Observasi dalam penilaian sikap peserta didik merupakan 

teknik yang dilakukan secara berkesinambungan melalui 

pengamatan perilaku.Asumsinya setiap peserta didik pada dasarnya 

berperilaku baik sehingga yang perlu dicatat hanya perilaku yang 

                                                           
18

Ibid. hlm.8 
19

Ibid. 
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sangat baik (positif) atau kurang baik (negatif) yang berkaitan 

dengan indikator sikap spiritual dan sikap sosial maupun indikator 

nilai-nilai karater yang terintegrasikan.Catatan hal-hal positif dan 

menonjol digunakan untuk menguatkan perilaku positif, sedangkan 

perilaku negatif digunakan untuk pembinaan.Instrumen yang 

digunakan dalam observasi adalah lembar observasi atau jurnal. 

b) Penilaian diri 

Penilaian diri dilakukan dengan cara meminta peserta didik 

untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam 

berperilaku. Selain itu penilaian diri juga dapat digunakan untuk 

membentuk sikap peserta didik terhadap mata pelajaran.Hasil 

penilaian diri peserta didik dapat digunakan sebagai data 

konfirmasi. 

c) Penilaian antarteman 

Penilaian antarteman adalah penilaian dengan cara peserta 

didik saling menilai perilaku temannya. Penilaian antarteman dapat 

mendorong: (i).objektifitas peserta didik, (ii). empati, (iii). 

mengapresiasi keragaman/perbedaan, dan (iv). refleksi diri. 

Sebagaimana penilaian diri, hasil penilaian antarteman dapat 

digunakan sebagai data konfirmasi.Instrumen yang digunakan 

berupa lembar penilaian antarteman. 

2) Penilaian Pengetahuan 

Penilaian pengetahuan merupakan penilaian untuk mengukur 

kemampuan peserta didikberupa pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif, serta kecakapan berpikir tingkat rendah 
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sampai tinggi.
20

Penilaian ini berkaitan dengan ketercapaian 

Kompetensi Dasar pada KI-3 yang dilakukan oleh guru mata 

pelajaran.Penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik 

penilaian. Pendidik menetapkan teknik penilaian sesuai dengan 

karakteristik kompetensi yang akan dinilai. Penilaian dimulai dengan 

perencanaan pada saat menyusun RPP dengan mengacu pada silabus. 

3)Penilaian Ketrampilan 

Penilaian keterampilan adalah penilaian untuk mengukur 

pencapaian kompetensi peserta didik terhadap kompetensi dasar pada 

KI-4.Penilaian keterampilan menuntut peserta didik 

mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu.
21

Penilaian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengetahuan yang sudah 

dikuasai peserta didik dapat digunakan untuk mengenal dan 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan sesungguhnya (real 

life).Ketuntasan belajar untuk keterampilan ditentukan oleh satuan 

pendidikan, secara bertahap satuan pendidikan terus meningkatkan 

kriteria ketuntasan belajar dengan mempertimbangkan potensi dan 

karakteristik masing-masing satuan pendidikan sebagai bentuk 

peningkatan kualitas hasil belajar. 

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan Penilaian Pembelajaran adalah proses pengumpulan 

informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek 

sikap, pengetahuan, dan ketrampilanyang dilakukan secara terencana 

                                                           
20

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Panduan Penilaian, Untuk SMA, 

Op.cit., hlm.14-15 
21

Ibid., hlm.24 
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dan sistematis, untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan 

perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. 

4. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Istilah Pendidikan sebagaimanatermaktub dalam Pasal 1 ayat 

(1)Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkansuasana belajar danproses pembelajaran agar peserta didik  

secara  aktif   mengembangkan  potensi  dirinya   untuk  memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan Negara. Dengan usaha sadar mengandung pengertian bahwa 

pendidikak diselenggarakan berdasarkan rencana matang, jelas, lengkap, 

dan menyeluruh berdasarkan pemikiran yang rasional dan objektif. 

Adapun dalam Peraturan PemerintahNomor 55Tahun2007tentang 

PendidikanAgama danPendidikanKeagamaan,Pasal 1 ayat(1), disebutkan 

bahwapendidikan agamaadalah pendidikanyang 

memberikanpengetahuandanmembentuksikap, kepribadian, dan 

keterampilan pesertadidik dalammengamalkanajaran agamanya,yang 

dilaksanakansekurang-kurangnya melaluimata pelajaran/ kuliah 

padasemua jalur,jenjang, dan jenis pendidikan. 

Sementara itumenurut Muhaiminpengertianlebihspesifiktentang 

Pendidikan Agama Islam yakni; suatu kegiatan 

bimbingan,pengajarandanataulatihanyang dilakukansecaraberencana 

dansadar untukmeningkatkankeyakinan, pemahaman, penghayatandan 
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pengamalanajaranagamaIslam dari pesertadidikdi sekolah.
22

Sedangkan 

menurutAchmadi“PendidikanIslamadalahsebagaiusahauntukmemelihara 

danmengembangkanfitrahmanusiaserta sumberdayainsani yangada 

padanya menujumanusia seutuhnya(insankamil)sesuaidengan 

normaIslam”.
23

 

Dari beberapa pengertiandiatas dapatdisimpulkan bahwa 

PendidikanIslam Agama Islam  adalahusaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkansuasana belajar danproses pembelajaran agar peserta didik  

secara aktif mengembangkanpotensi  dirinya  untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan,meningkatkan 

keyakinan,mengembangkanpemahaman, penghayatandan 

pengamalanajaranagamaIslam.  

b. TujuanPendidikanAgama Islam 

 
Tujuanpendidikan agama sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor55Tahun2007 Pasal 2 ayat 2, tentang pendidikanagama 

dan keagamaan, desebutkan bahwa pendidikan agamabertujuan 

untukberkembangnyakemampuanpeserta didikdalammemahami, 

menghayati,danmengamalkannilai-nilaiagamayang menyerasikan 

penguasaannyadalamilmupengetahuan,teknologidan seni. 

Secara lebih spesifik dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentag Standar Isi, dinyatakan 

bahwaPendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang ditujukan 
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Muhaimin,ParadigmaPendidikanIslam,(BandungRemajaRosdakarya,2002),Hl

m. 
23

Ibit, hlm.20 
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untuk dapat menserasikan, menselaraskan dan menyeimbangkan antara 

Iman, Islam, dan Ihsan yang diwujudkan dalam: 

a) membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa 

kepada Allah Swt. serta berakhlak mulia dan berbudi pekerti 

luhur (Hubungan manusia dengan Allah Swt.); 

b) menghargai, menghormati dan mengembangkan potensi diri 

yang berlandaskan pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan 

(Hubungan manusia dengan diri sendiri); 

c)menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar 

umat beragama serta menumbuhkembangkan akhlak mulia dan 

budi pekerti luhur (Hubungan manusia dengan sesama); dan 

d) penyesuaian mental keislaman terhadap lingkungan fisik dan 

sosial (Hubungan manusia dengan lingkungan alam).
24

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas,Pendidikan Agama Islam 

dikembangkan dengan memperhatikan nilai-nilai Islam rahmatan lilalamin 

yang mengedepankan prinsip-prinsipIslam yang humanis, toleran, 

demokratis, dan multikultural. 

Secara khusus tujuanPendidikan Agama Islamdi SMA sebagai 

berikut:
25 

a) Menumbuhkembangkan aqidah melalui pemberian, pembinaan, 

dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, 

pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang Agama 

Islam sehingga menjadi muslim yang terus berkembang 

keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Swt; dan 
b) Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan 

berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin 

beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, 

bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara personal 

dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam kehidupan 

sebagai warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia. 
 

Selanjutnya kompetensi setelah mempelajari Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Atas  mencakup
26

 :  

                                                           
24

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Standar Isi Pendidikan Dasar 

dan Menengah(Permendikbud, Nomor 21 Tahun 2016), 
25

Ibid. 
26

Ibid. hlm.. 14 



26 
 

a) Al-Qu’an, yaitu; meyakini, membaca, menghafal, dan 

menganalisis ayat-ayat pilihan, menyajikan hubungan ayat-ayat 

tersebut dengan kehidupan sehari-hari dan dapat berperilaku 

sesuai kandungan ayat. 
b) Aqidah, yaitu; meyakini, mengamalkan, menganalisis makna 

Iman kepada Allah, dan Malaikat Allah Swt. Serta dapat 

menyajikan hubunganya dengan kehidupan sehari-hari. 
c) Akhlak, yaitu; meyakini, menganalisis ketentuan berpakaian 

sesuai syariat Islam, manfaat kejujuran dan semangat keilmuan 

dan menyajikan keutamaannya, serta mengamalkan dlam 

kehidupan sehari-hari. 
d) Fiqh, yaitu; Meyakini, menganalisis, mendiskripsikan kedudukan 

al-Qur‟an, hadis, dan  ijtihad sebagai sumber hukum Islam dan 

hikmah ibadah haji, zakat, wakaf serta mengamalkan nilai-nilai 

yang terkandung dalam hukum Islam tersebut. 
e) Sejarah Peradaban Islam, yaitu; meyakini, menganalisis 

substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi 

Muhammad saw di Makkah dan Madinah, serta 

meneladaninya.
27 

 
c. Tingkat Kompetensi PendidikanAgama Islamdi SMA 

Tingkat Kompetensimerupakan kriteria capaian kompetensi yang 

bersifat generik yang harusdipenuhi olehpesertadidikpada setiapjenjang 

pendidikan dalam rangka pencapaian Standar Kompetensi 

Lulusan.Adapun Tingkat Kompetensi Jenjang Pendidikan Menengah 

mencakup:
28

 

a) Sikap Spritual, yaitu; menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya. 

b) Sikap Sosial, yaitu; menghayati dan mengamalkan perilaku 

jujur,disiplin,santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai),bertanggung jawab,responsif, dan pro-aktif. Dalam 

berinteraksisecara efektif  sesuai dengan perkembangananakdi 

lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam 

sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. 

c) Pengetahuan, yaitu; Memahami, menerapkan, menganalisis dan 

mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang; (a) ilmu pengetahuan, 

(b)teknologi, (c) seni, (d) budaya, dan (e) humaniora,dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
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pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

d) Keterampilan,yaitu; menunjukkan keterampilan 

menalar,mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, 

kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif, dalam ranah 

konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda 

sesuai dengan kaidah keilmuan. 

 

d. Ruang Lingkup Materi PendidikanAgama Islam di SMA 

Ruang lingkup materi Pendidikan Agama Islam SMA meliputi: a) 

Al-Qur‟an dan Hadis, b) Keimanan, c) Akhlak, c) Fiqh, dan d) Sejarah 

Peradaban Islam.Adapun Peta MateriPendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti SMA,
29

meliputi: 

Kelas X Jenjang SMA: 

a) Q.S. al-Hujurat/49: 10 dan 12Q.S. al-Isra’/17: 32, serta hadis 

tentang kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik 

(husnuzzan), dan persaudaraan (ukhuwah), 

b) Q.S. an-Nur/24:2, serta  hadis tentang larangan pergaulan bebas 

dan perbuatan zina, 

c) Iman kepada Allah (penghayatan al-Asma‟u al-Husnaal-Karim, 

al-Mu’min, al-Wakil, al-Matin, al-Jami’, al-‘Adl, dan al-Akhir), 

dan Iman kepada Malaikat Allah Swt., 

d) Berpakaian sesuai syariat Islam, jujur dan semangat keilmuan. 

e) Kedudukan al-Qur‟an, Hadis, dan  ijtihad sebagai sumber 

hukum Islam, haji, zakat, dan wakaf, 

f) Substansi dan strategi keberhasilan dakwah Nabi Muhammad 

saw di Makkah dan Madinah. 

Kelas XI Jenjang SMA: 

a) Q.S. al-Maidah/5 : 48; Q.S. an-Nisa/4: 59, dan Q.S. at-

Taubah/9 : 105 serta hadis tentang taat pada aturan, kompetisi 

dalam kebaikan, dan etos kerja,  

b) Q.S. Yunus/10 : 40-41 dan Q.S. al-Maidah/5 : 32 serta  hadis 

tentang toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak 

kekerasan. 

c) Iman kepada Kitab Allah, dan Rasul Allah Swt., 

d) Syaja‟ah,kejujuran,hormat,patuh kepada orangtua dan guru, 

e) Pengurusan jenazah, khutbah, dakwah, tabligh, dan prinsip-

prinsip ekonomi Islam, 

f) Substansi dan perkembangan peradaban Islam pada masa 

kejayaan dan perkembangan Islam pada masa modern. 
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Kelas XII Jenjang SMA: 

a) Q.S. Ali Imran/3: 190-191, dan Q.S. Ali Imran/3: 159serta 

hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis, 

b) Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. al-Baqarah/2: 83, serta  hadis 

tentang kewajibanberibadah dan bersyukur kepada Allah 

sertaberbuat baik kepada sesama manusia, 

c) Bekerja keras dan bertanggung jawab, 

d) Pernikahan dalam Ilam dan pembagian waris, 

e) Substansi dan perkembangan peradaban Islam di Indonesia dan 

peradaban Islam dunia. 

 

e. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Dalam implementasi Kurikulum 2013, PembelajaranPendidikan 

Agama Islam dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan saintifik, 

yaitu dengan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi, dan mengomunikasikan.
30

 

Selanjutnya untuk mencapai tujuan pembelajaranPendidikan 

Agama Islam dapat dilaksanakan dengan menggunakan berbagai metode 

dan strategi yang tepat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama.
31

  

Metode-metode yang dimaksud diantaranya: 

a) Dalam metode problem based learning misalnya, pendidik 

dapat menanamkan nilai-nilai  kerjasama, gotong-royong,  

kerukunan dan demokrasi yang dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
b) Dalam Small group discussion  (diskusi kelompok kecil), 

pendidik dapat menanamkan nilai percaya diri dalam 

berpendapat, bertanggung jawab, dan menghargai pendapat 

orang lain, tetapi tetap menjaga nilai multikulturalisme dengan 

toleransi yang tinggi dalam hidup bermasyarakat yang lebih 

luas.  
c) Dengan metode role playing (bermain peran) sebagai muzakki 

(pemberi zakat) dan mustahiq (penerima zakat) dalam 

pembelajaran Fiqih tentang zakat, pendidik dapat menanamkan 

nilai-nilai  kepedulian dan empati kepada sesama, 

persaudaraan, di samping ajaran tentang kerja keras dan cerdas 

untuk dapat menjadi muzakki serta penciptaan ekonomi yang 

berkeadilan.  
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Selain itu, pembelajaranPendidikan Agama Islam dapat juga 

dikemas melalui multimedia sesuai dengan  perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Pendidik dituntut untuk dapat mengakomodasi 

kebutuhan peserta didik yang karakteristiknya beragam. Dengan demikian, 

pendidikPendidikan Agama Islam mengimplementasikan ajaran Islam 

tentang keadilan, berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, 

renponsif, dan  nilai-nilai lain dalam ajaran Islam yang humanis. 

B. Pendidikan Karakter 

1. PengertianPendidikanKarakter 

Dalam penelitian ini dipergunakan istilah pendidikan karakter untuk 

menjelaskan pengertian dari membentuk karakter. Dua istilah tersebut pada 

prinsipnya mengandung makna yang sama, yaitu usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana atau proses pemberdayaan potensi dan 

pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi dan atau 

kelompok yang unik-baik sebagai warga Negara. 

Selanjutnya sebelum membahas pendidikan karakter akan 

dikemukaan beberapa pengertian karakter.Dalam kamus Poerwadarminta, 

karakterdiartikan sebagaitabiat,watak, sifat-sifatkejiwaan,akhlakatau 

budipekertiyang membedakanseseorang denganyanglain. Ciri pribadi meliputi 

hal-hal seperti prilaku, kebiasaan, kesukaan, ketidaksukaan, kemampuan, 

kecendrungan,potensi,nilai-nilai, dan pola-polapemikiran.
32 

Sementara menurut  pusat  Bahasa  Depdiknas,  karakter  adalah 

bawaan hati, jiwa, kepribadian, budipekerti, prilaku, personalitas, sifat, 

tabiat,tempramen,danwatak,sementaraituyangdisebutdenganberkarakterialah 

                                                           
32
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berkepribadian,berprilaku, bersifat,bertabiat,dan berwatak.
33

Ryan dan 

Bohlin,mendefinisikanbahwakaraktermengandung tigaunsurpokok,yaitu 

mengetahui kebaikan (knowingthe good), mencintaikebaikan (loving the 

good),  danmelakukan kebaikan  (doing the good).  Dalam pendidikan 

karakter, kebaikan ituseringkalidirangkumkandalamsederetsifat-sifatyang 

baik.
34 

Secarauniversalberbagaikarakter 

dirumuskansebagainilaihidupbersama 

berdasarkanataspilar:kedamaian(peace), menghargai(respect), kerja sama 

(cooperation), kebebasan(freedom),kebahagiaan (happiness), kejujuran 

(honesty),kerendahan hati(humility),kasihsayang(love),tanggung jawab 

(responsibility),  kesederhanaan  (simplicity),  toleransi  (tolerance),  dan 

persatuan (unity).
35

 

Mengacupadaberbagaipengertiandandefinisikarakterdi  

atas ,makakarakter dapatdimaknaisebagainilaidasaryang 

membangunpribadiseseorang, 

terbentukbaikkarenapengaruhhereditasmaupunpengaruhlingkungan,yangmemb

edakannya denganorang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan 

perilakunyadalam kehidupan sehari-hari. 

Karakter juga dapat dimaknai  sebagai  cara   berfikir  dan berperilaku 

yang  khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam 

lingkupkeluarga, masyarakat, bangsa,dan negara.Individuyang 
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berkarakterbaikadalahindividuyang dapatmembuatkeputusandan siap 

mempertanggungjawabkansetiapakibatdarikeputusannya.Karakter dapat 

dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusiayang berhubungan dengan 

TuhanYang MahaEsa,dirisendiri,sesamamanusia,lingkungan,dan 

kebangsaanyang terwujuddalamfikiran,sikap,perasaan,perkataan, dan 

perbuatan berdasarkannorma-norma agama, hukum,tata karma,budaya,adat 

istiadat,danestetika. Karakteradalahperilakuyang tampakdalam kehidupan 

sehari-hari baikdalam bersikap maupun dalam bertindak. 

Jadi,pendidikankarakter adalahprosespemberiantuntunankepada 

pesertadidikuntukmenjadimanusiaseutuhnyayang berkarakterdalam 

dimensihati,fikir,raga,serta rasadan karsa.Pendidikankarakterdapat dimaknai  

sebagai  pendidikan  nilai,  pendidikan budi  pekerti,  pendidikan 

moral,pendidikan watak, yang  bertujuan mengembangkan kemampuan 

peserta didikuntukmemberikankeputusanbaik-buruk, memeliharaapayang 

baik,dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Tujuan Pendidikan Karakter 

Dalam buku Pedoman Pendidikan Karakter disebutkan 

bahwa;Pendidikankarakter bertujuanmengembangkannilai-nilaiyang 

membentuk 

karakterbangsayaituPancasila,meliputi:(1)mengembangkanpotensipesertadidi

k agarmenjadi manusia berhati baik, berpikiranbaik, dan berprilakubaik;(2) 

membangun bangsayang berkarakterPancasila;(3)mengembangkan 

potensiwarganegaraagar 
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memilikisikappercayadiri,banggapadabangsadannegaranyaserta 

mencintaiumat manusia.36 

Selanjutnya Sofian Amri,Ahmad Jauhari & Tatik Elisa 

mengemukakan:“Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarahkan pada 

pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, 

terpadu dan seimbang sesuai dengan standar kompetensilulusan.37Pencapaian 

tujuan pendidikan karakter disekolah adalah pokok pelaksanaan pendidikan 

karakter. 

Kemudian Dharma Kesuma, Cepi Triatna & Johar Permana (2011:9) 

menjelaskan secara operasional tujuan pendidikan karakter dalam setting 

sekolah sebagai berikut: 

“(1) Mengembangkan dan menguatkan nilai-nilai kehidupan yang 

dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian 

kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana yang 

dikembangkan, 

(2) Mengoreksi peserta didik yang tidak berkesesuaian dengan nilai-

nilai yang dikembangkan oleh sekolah. 

(3) Mengembangkan koneksi yang harmonis dengan keluarga dan 

masyarakat  dalam mengembangkan tanggungjawab karakter 

bersama.”38 

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat dipahami bahwa 

tujuan pendidikan karakter berorientasi pada pencapaian pembentukan 

karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuhyang prinsipnya 

pendidikan selain membentuk manusia yang cerdas juga bertujuan untuk 

membentuk akhlak mulia dan berkarakter.Pendidikankarakter bertujuan 
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membantu siswa memperoleh dan memperkuat sifat-sifat seperti rasa hormat, 

kejujuran, dan tanggungjawab agar menjadi warga negara yang 

bertanggungjawab. 

3. Fungsi Pendidikan Karakter 

Fungsi pendidikankarakter (1)membangunkehidupankebangsaanyang 

multikultural;(2)membangun peradabanbangsayangcerdas,berbudayaluhur, 

dan mampuberkontribusi terhadap pengembangankehidupanumatmanusia; 

mengembangkanpotensidasaragarberhati baik,berpikiranbaik, dan 

berperilakubaik sertaketeladanan baik; (3)membangunsikapwarganegarayang 

cinta damai,kreatif, mandiri,danmampu hidupberdampingan  denganbangsa 

laindalamsuatuharmoni.39 

Selanjutnya Almerico berpendapatbahwa:Pendidikan karakter 

menggambarkan kurikulum yang dikembangkan untuk mengajarkan anak 

tentang sifat-sifat penting yang dibutuhkan untuk membangun karakter yang 

baik. Pendidikan karakter adalah upaya yang disengaja untuk mengembangkan 

akhlak mulia dan memupuk kabajikan yang layak bagi individu dan 

masyarakat secara keseluruhan.40 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi 

pendidikan karakter adalah agar peserta didik memiliki karakter yang baik 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesamanya, lingkungannya, serta 

terhadap bangsa dan negara. 

4. Prinsip Pendidikan Karakter  
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Pada prinsipnyapengembangan karakter tidak dimasukkan sebagai 

pokok bahasan tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan 

diri, dan budaya sekolah.Oleh karena itu, sekolah dan guru perlu 

mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang dikembangkan kedalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Silabus dan Rencana Program 

Pembelajaran (RPP) yang sudah ada. 

Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan 

pendidikan karakter mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima 

nilai-nilai karakter sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas 

keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, 

menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan 

keyakinan diri. Dengan prinsip ini, peserta didik belajar melalui proses 

berpikir, bersikap, dan berbuat. Ketiga proses ini dimaksudkan untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan sosial 

dan mendorong peserta didik untuk melihat diri sendiri sebagai makhluk 

sosial.   

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan karakter 

mencakup; (1) Berkelanjutan, (2) Melalui semua mata pelajaran, 

pengembangan diri, dan budaya sekolah; (3) Nilai tidakdiajarkan tapi 

dikembangkan,proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan 

menyenangkan.
41

Berdasarkan prinsip-prinsip ini pengembangan pendidikan 

karakter dapat diterapkan melalui 3 jalur yang dapat digambarkan dalam 

skema sebagai berikut:
42

 

                                                           
41

Kementerian Pendidikan Nasional, Pengembangan Pendidikan Budaya Karakter 

Bangsa, (Jakarta, Puskur,2010)hlm. 10-11 
42

Ibid., hlm 11 
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Gambar 2.2.Jalur Pengembangan Nilai-nilai Karakter 

5. Nilai-nilai Pembentuk Karakter 

 
Dalam publikasi Pusat Kurikulum BadanPenelitian dan 

PengembanganKementerian PendidikanNasionalberjudul“Pedoman 

PelaksanaanPendidikan Karakter”telah mengidentifikasi  sejumlah nilai 

pembentuk karakter yang merupakan hasil kajian empirik PusatKurikulum 

yang bersumber dari agama, pancasila, budaya dan tujuan pendidikan 

nasional.  

Nilai-nilai tersebut adalah:
43

 

1) Religius (sikapdan perilaku yang patuh dalam melaksana-kan 

ajaran agama  yang dianutnya, toleran  terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain). 

2) Jujur(perilakuyang didasarkanpadaupayamenjadikandirinya 

sebagaiorangyang selaludapatdipercayadalamperkataan, tindakan, 

dan pekerjaan). 

3) Toleransi(sikapdan tindakanyang menghargaiperbedaan agama, 

suku,etnis,pendapat,sikap,dantindakanorang lainyang berbeda dari 

dirinya). 

4) Disiplin(tindakanyangmenunjukkanperilakutertibdanpatuh 

padaberbagai ketentuandan peraturan). 

5) KerjaKeras(perilakuyangmenunjukkanupayayang sungguh- 

sungguh  dalam  mengatasi berbagai  hambatan guna 

menyelesaikan tugas/belajar/pekerjaan dengan sebaik-baiknya). 

6) Kreatif (berfikir, melakukansesuatuuntukmenghasilkancaraatau 

hasilbaru dari sesuatuyangtelah dimiliki). 

7) Mandiri(sikapdanperilakuyang tidakmudahtergantung orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-tugas). 

8) Demokratis(caraberfikir,bersikap,danbertindakyang menilai sama 

hak dan kewajibandirinyadan oranglain). 

                                                           
43
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9) RasaInginTahu(sikapdantindakanyang selaluberupayauntuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatuyang 

dipelajarinya, dilihat, dandidengar). 

10) SemangatKebangsaan(caraberfikir,bertindak,danberwawasan yang 

menempatkankepentinganbangsa danNegaradiatas kepentingan 

diri dankelompoknya). 

11) Cinta Tanah Air(caraberfikir,bersikap,dan berbuatyang 

menunjukkan kesetiaan,kepedulian, penghargaanyang tinggi 

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

politikbangsa). 

12) MenghargaiPrestasi(sikapdantindakanyang mendorong dirinya 

untukmenghasilkan sesuatuyang 

bergunabagimasyarakat,mengakui, menghormati keberhasilan 

oranglain.) 

13) Bersahabat/Komunikatif (tindakan  yangmemperlihatkan rasa 

senangberbicara, bergaul, dan bekerjasama dengan oranglain). 

14) CintaDamai(Sikap,perkataan,dantindakanyang menyebabkan 

oranglain merasasenang dan aman atas kehadirandirinya). 

15) Gemar Membaca (kebiasaanmenyediakanwaktuuntukmembaca 

berbagai bacaanyangmemberikan kebaikan bagidirinya). 

16) Peduli Lingkungan (sikap tindakan yang selalu berupaya 

mencegahkerusakanpada lingkunganalamdisekitarnya,dan 

mengembangkan  upaya-upaya   untuk  memperbaiki  kerusakan 

alamyangterjadi). 

17) Peduli Sosial (sikap dan tindakan yang  selalu ingin memberi 

bantuan padaoranglaindan masyarakatyangmembutuhkan). 

18) Tanggung  Jawab  (sikap  dan  perilaku  seseorang   untuk 

melaksanakantugasdankewajibannya,yangseharusnya ia lakukan,  

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan alam, sosial dan 

budaya, Negaradan TuhanYangMahaEsa). 

 

Meskipuntelahdirumuskan dalam 18nilai pembentuk 

karakter,namunsatuan pendidikandapatmenentukanprioritas 

pengembangannya untuk melanjutkannilai-nilai prakondisi yang telah 

dikembangkan.Pemilihan nilai-nilai tersebut beranjakdari 

kepentingandankondisi satuan pendidikanmasing-masing. 

6. Integrasi Nilai-nilai Pembentuk Karakter dalam Mata Pelajaran 
 

Sejalan dengan pengembangan Silabus dan RPP, selanjutnya adalah 

nilai-nilai  karakateryang dikembangkan yang diintegrasikan kedalam setiap 

pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut dicantumkan 
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dalam Silabus dan RPP. Pengembangan nilai-nilai itu dalam silabus ditempuh 

melalui cara-cara berikut ini:  

1) Mengkaji Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada Standar 

Isi (SI) untuk menentukan apakah nilai-nilai karakter yang tercantum itu 

sudah tercakup di dalamnya;  

2) Menggunakan tabel 1 yang memperlihatkan keterkaitan antara KI dan KD 

dengan nilai dan indikator untuk menentukan nilai yang akan 

dikembangkan;  

3) Mencantumkankan nilai-nilai karakter dalam ke dalam silabus;   

4) Mencantumkan nilai-nilai  karakter yang sudah tertera  dalam silabus ke 

dalam RPP;   

5) Mengembangkan proses pembelajaran peserta didik secara aktif yang 

memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan melakukan 

internalisasi nilai dan menunjukkannya dalam perilaku yang sesuai; dan 

memberikan bantuan kepada peserta didik, baik yang mengalami kesulitan 

untuk menginternalisasi nilai maupun untuk menunjukkannya dalam 

perilaku.Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, selain nilai-nilai   karakter 

yang telah diintegrasikan dalam KD, juga dikembangkan   melalui 

kegiatan sehari-hari di sekolah, yaitu dengan hal-hal berikut; (a) kegiatan 

rutin sekolah,(b) keteladanan, (c) pengkondisian, dan (d) kegiatan spontan. 

7. Penilaian Dalam Pendidikan Karakter 
 

Evaluasi untuk pendidikan karakterdilakukanuntuk mengukur 

apakahanaksudahmemilikisatuatausekelompokkarakteryang ditetapkan oleh 

sekolahdalam kurun waktu tertentu. Karena  itu, substansi evaluasi 

dalamkontekspendidikankarakteradalahupaya membandingkanperilaku 
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anakdenganstandar(indikator)karakteryangditetapkanolehgurudan/atau 

sekolah.
44

Suatukarakter tidakdapat dinilaidalamsatuwaktu(one 

shotevaluation), tetapiharusdiobservasidan diidentifikasi  secaraterus  

menerusdalam  keseharian anak,  baik  di kelas, sekolah, 

maupunrumah.Evaluasi dikelas melibatkan guru, peserta   didik  sendiri  dan  

peserta   didik  lainnya.   

Dalam Pedoman Pengembangan Pendidikan Budaya Karakter Bangsa 

dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) jenis indikator yang dapat 

dikembangkan.Pertama, indikator untuk sekolah dan kelas.Kedua, indikator 

untuk mata pelajaran.
45

Indikator mata pelajaran menggambarkan perilaku 

afektif seorang peserta didik berkenaan dengan mata pelajaran tertentu.  

Indikator dirumuskan dalam bentuk perilaku peserta didik di kelas dan sekolah 

yang didasarkan pada nilai-nilai karakter yang dapat diamati, ketika peserta 

didik melakukan suatu tindakan di sekolah, tanya jawab dengan peserta didik, 

jawaban yang diberikan peserta didik terhadap tugas dan pertanyaan guru,  

serta tulisan peserta didik  dalam laporan dan pekerjaan rumah.Modeljurnal 

(catatan yang dibuat guru ketika melihat adanya perilaku yang berkenaan 

dengan nilai yang dikembangkan) selalu dapat digunakan guru.Dari hasil 

pengamatan, catatan jurnal, tugas, laporan, dan sebagainya, guru dapat 

memberikan kesimpulan tentang pencapaian suatu indikator atau bahkan suatu 

nilai. 

C. Hasil Penelitian Yang Relevan 

                                                           
44

JoharPermana,PendidikanKarakterKajianTeori&PraktekDiSekolah, hlm.138. 
45

Kementerian Pendidikan Nasional,Pengembangan Pendidikan Budaya Karakter 

Bangsa, Opcit.,hlm. 14 
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1. Penelitiantesisyang ditulisolehMohammadJohan,denganjudul: 

“ImplementasiPendidikanKarakterdiPondok Pesantren(StudiKasusdi 

TarbiyatulMu‟ allimien Al-Islamiyah[TMI] PondokPesantren  Al-Amien 

Prenduan Sumenep)”(Tesis di Program MagisterManajemenPendidikanIslam 

UINMaulana MalikIbrahimMalang2012).
1946

Fokuspenelitianinimengenai 

implementasipendidikankarakterdalamkegiatankurikuler danekstrakrikuler 

dalamkegiatansehari-haridipondokAl-Amin Sumenep.Hasildari 

penelitianadalahimplementasipendidikankarakter melaluimata pelajaran 

pesantren, kegiatan ekstrakurikuler dan kepesantrenan. 

2. PenelitianTesisyang ditulisoleh:Sholikah,denganjudul: “Pendidikan 

KarakterMenurut K. H. HasyimAsy‟ AriDalam Kitab AdabAl-„Alim WaAl-

Muta‟ allim”(TesisdiProgramMagisterPendidikanAgamaIslamUIN 

MaulanaMalik  Ibrahim  Malang2012).
47

Fokuspenelitianini  yaitumengenai 

pendidikankarakterMenurutK. H.HasyimAsy‟ AridalamKitabAdabAl-„Alim 

Wa Al-Muta‟allim.Adapun hasildari penelitian adalah (1) karakteryang 

harusdimilikipesertadidik,(2) strategiyang digunakan dalam pengajaran, 

dan(3) media, dan evaluasipendidikankarakter. 

3. Penelitiantesis yang ditulisoleh:Hery Nugroho,denganjudul: 

“ImplementasiPendidikanKarakterdalamPendidikanAgamaIslam 

diSMANegeri3Semarang”,(TesisdiProgramMagisterStudi Islam 

KonsentrasiPendidikanIslamInstitut AgamaIslam Negeri (IAIN) Walisongo 
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MohammadJohan,“ImplementasiPendidikanKarakterdiPondokPesantren(Studi 

Kasus  di TarbiyatulMu‟ allimien Al-Islamiyah[TMI] PondokPesantrenAl-AmienPrenduan 

Sumenep)”  (Tesis di Program Magister Manajemen  Pendidikan  Islam UIN Maulana Malik 

IbrahimMalang2012) 
47

Sholikah,“PendidikanKarakterMenurutK.H.HasyimAsy‟ AriDalam KitabAdabAl-
AlimWaAl-Muta‟ allim”(TesisdiProgramMagisterPendidikanAgamaIslamUINMaulana 
MalikIbrahimMalang2012). 
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Semarang2012)”.
48

AdapunhasildaripenelitianadalahKebijakanpendidikankara

kterdalamPAI di SMANegeri3Semarang melaluitigacara,yaknimatapelajaran 

pengembangan diri,danbudayasekolah. 

Persamaan penelitian ini dari ketiga penelitiandi atas adalahtentangpendidikan  

karaktermelalui pendidikan, perbedaanya pada focus penelitian ini 

adalahpembelajaran  PAIdalam  membentuk  karaktersiswadiSMAN 1 

Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.  

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan deskripsi pemikiran dari seorang peneliti agar 

penelitian yang akan dilakukan dapat lebih dipahami oleh pembaca. Kerangka 

piker disusun dengan melihat keterkaitan antara landasan teori dengan pokok 

permasalahan yang dikaji. 

Pendidikan karakter semakin dikembangkan oleh pemerintah sebagai 

upaya peningkatan mutu pendidikan dan mengatasi krisis moral.Salah satu prinsip 

dasar kebijakan pendidikan karakter di sekolah yaitu berkelanjutan; melalui 

semua mata pelajaran. 

Kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

 

   

 

 

Gambar 2.3. Kerangka Berfikir 
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HeryNugroho,:“ImplementasiPendidikanKarakterdalamPendidikanAgamaIslam 

diSekolahMenengahAtas(SMA)Negeri3Semarang”,(TesisdiProgram MagisterStudiIslam 

KonsentrasiPendidikanIslamInstitutAgamaIslamNegeri(IAIN)WalisongoSemarang2012)”. 
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Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakter siswa 

di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, baik secara kuantitas maupun  kualitasnya 

akan diteliti bagaimana merencanakannya, bagaimana melaksanakannya, dan 

bagaimana menilaiannya.  

Sedangkan ruang lingkup penelitian ini meliputi kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, kurikulum, 

silabus, RPP, serta dokumen pendukung lainya yang relevan dengan penelitian. 

 


