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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang 

tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran sebagai produk interaksi 

berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran dalam 

makna kompleks adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan 

siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam 

rangkan mencapai tujuan yang diharapkan.1 Pembelajaran sebagai upaya yang 

dilakukan dalam rangka mengadakan perubahan-perubahan. Dalam dunia pendidikan 

perubahan yang diharapkan adalah dari prilaku dan kemampuan melakukan sesuatu 

yang berbeda dari seorang siswa. 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah upaya mengadakan 

perubahan-perubahan dengan cara tertentu dari seorang siswa terhadap pemahaman 

tentang agama Islam yang mana nantinya berimplikasi kepada perubahan prilaku, 

ataupun cara pandang terhadap nilai-nilai agama islam. Pembelajaran sendiri tentunya 

dapat dilakukan dengan model yang bermacam-macam sebagai strategi untuk 

mencapai tujuan. Pembelajaran dianggap sebagai implementasi dari kurikulum yang 

melibatkan guru dan peserta didik.  

Dalam proses interaksi tidak dapat dilepaskan dalam konteks sosial budaya 

masyarakat, terutama menyangkut masalah komunikasi antara pihak-pihak terkait 

dalam proses pembelajaran. Cara guru mengembangkan materi pembelajaran kepada 

peserta didik  yang memiliki tingkat kecerdasan sama dan dalam suatu ruangan sama 

1
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana,2010), h.17 



2 

 

 
 

tentunya akan lebih kreatif sehinggan pembelajaran akan lebih hidup. Peranan 

pendidikan Agama Islam dalam kehidupan sangat penting untuk membentuk 

peradaban kepribadian manusia. Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu bidang 

studi yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menghaluskan nilai rasa, moral, 

watak dan tingkah laku manusia entitasnya kedepan akan semakin terasa penting 

seiring dengan ekselerasi perkembangan peradapan manusia.2  

Pendidikan Agama Islam juga merupakan bidang studi yang dipelajari di 

sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Hal ini 

menunjukan betapa pentingnya pendidikan Agama Islam dalam rangka pembentukan 

suatu kepribadian yang sesuai dengan tujuan dan tuntunan serta falsafah bangsa dan 

agama yang dianutnya. 

Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pendidikan Agama Islam selalu 

berupaya merubah metode pembelajaran maupun strategi sistem penyampaiannya. 

Dilakukan baik secara konvensional maupun inovatif, hal tersebut lebih terfokus lagi 

setelah diamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan 

mutu pada setiap jenjang pendidikan. Pemerintah juga telah lama mencanangkan 

Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan namun kenyataannya jauh dari harapan. 

Dalam hal tertentu ada gejala penurunan dan kemerosotan, misalnya 

kemerosotan moral peserta didik. Kemerosotan moral peserta didik ditandai oleh 

perkembangan teknologi yang semakin canggih, maraknya perkelahian pelajar 

(tawuran), sering membolos, kecurangan dalam ujian, seperti ngepek dan nyontek 

yang telah membudaya di kalangan pelajar. 

                                                             
2
 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset. 2012), hal 11 



3 

Perkembangan zaman mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai, struktur 

dan pandangan dalam aspek khidupan manusia. Diantara aspek-aspek tersebut 

berkaitan dengan dunia pendidikan. Dalam hubungannya dengan dunia pendidikan, 

maka lembaga pendidikan sekolah dihadapkan kepada berbagai problem. Di satu sisi 

sekolah harus mampu mempertahankan nilai-nilai akhlak dan moralitas yang bersifat 

keagamaan, dan di lain sisi sekolah harus menerima pembaharuan yang merupakan 

kebutuhan masyarakat dalam kehidupan modern. Pesatnya perkembangan teknologi 

yang semakin maju sehingga terjadinya pergeseran nilai-nilai seperti tawuran antar 

pelajar, kenakalan remaja, dan pergaulan bebas. 

Sudarsono  mengatakan, dalam kenyataan sehari-hari menunjukkan, bahwa 

anak-anak remaja yang melakukan akhlak kurang baik sebagian besar kurang 

memahami norma-norma agama, bahkan mungkin lalai menunaikan perintah-perintah 

agama.3 Hal tersebut mengindikasikan pendidikan agama Islam yang diajarkan 

disekolah tidak hanya ada dalam sebuah konsep, akan tetapi yang lebih penting 

adalah aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari karena masih banyak siswa yang 

belajar pendidikan agama Islam tetapi di dalam dirinya belum terbentuk kepribadian 

muslim. 

Sementara menurut Ahmad Najib Burhani menyatakan bahwa mengapa 

pendidikan agama di Indonesia mandul dan tidak memberikan pengaruh apa-apa 

terhadap peserta didik? Hal ini karena nila-nilai agama tidak ditransformasikan secara 

positif, kritis dan berorientasi ke depan. Ia sekedar menjadi ornamen pendidikan yang 

tidak memiliki fungsi kecuali sebagai pajangan ruangan kurikulum pendidikan 

3
 Sudarsono, Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), Cet. 3, h. 120 
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nasional.
4
 Menurut pendapat Ahmad Najib,  penulis melihat adanya pergeseran nilai 

dalam pendidikan agama kita, agama hanya cenderung sebagai pengetahuan yakni 

mata pelajaran/bidang studi ketimbang tunutunan hidup. Agama hanya untuk 

dipelajari dan dihafalkan saja hal ini mengacu pada ranah kognirif. Sebagai tuntunan 

hidup agama memberikan nilai-nilai yang semestinya diterapkan di masyarakat. 

Seharusya agama harus diimplementasikan dalam realitas kehidupan masyarakat 

sehari-hari bukan hanya dipelajari atau dihafalkan saja. 

Kautsar Azhari Noer secara tegas juga mengatakan bahwa proses yang lebih 

dominan berlangsung dalam pendidikan agama selama ini adalah “pengajaran” 

agama, bukan “pendidikan” agama. Banyak yang ditemukan di sekolah-sekolah 

adalah “pengajar” agama, bukan “guru” agama. Apa yang disampaikan “pengajar” 

adalah untuk dipikirkan dan dipahami, tetapi apa yang disampaikan “guru” adalah 

untuk didengar, dihayati dan diamalkan.5  

Tanggapan dari beberapa tokoh tersebut di atas menunjukkan bahwa 

pendidikan agama islam yang berlangsung selama ini belum mampu menanamkan 

nilai-nilai moral-etis ke dalam pribadi peserta didik sehingga menjadi pribadi yang 

berakhlak mulia sebagaimana yang dicita-citakan.  

Dalam sebuah lembaga Pendidikan diperlukan kurikulum pendidikan agama 

Islam yang jelas agar dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat sesuai 

dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Kurikulum bertujuan untuk meningkatkan 

mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada pembentukan budi pekerti 

dan akhlak mulia peserta didik secara utuh. Dengan model ini sangat efektif sekali 

                                                             
4
 Ahmad Najib Burhani, Islam Dinamis: Menggugat Peran Agama, Membongkar Doktrin 

Yang Membantu, (Jakarta:Kompas,2001), h. 205 
5
 Kautsar Azhari Noer, Pluralisme dan Pendidikan di Indonesia: Menggugat 

Ketidakberdayaan Sistem Pendidikan Agama, dalam Th. Sumartana,dkk, PluralismeKonflik dan 

Pendidikan Agama Islam di Indonesia,(Yogyakarta:Interfidei,2001) h. 231-232 
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apabila kurikulum  ini dijalankan di sekolah yang memiliki model pembelajaran 

seperti di SMA N 2 Kota Agung. Upaya sekolah untuk membentuk karakter siswa 

menjadi pribadi yang yang tangguh, memegang teguh ajaran agama dimanapun dan 

kapanpun senantiasa dilakukan. 

Menyikapi tentang pentingnya pendidikan karakter pemerintah saat ini 

merapkan dan mensosialisasikan kepala kemendiknas, sekolah dan masyarakat 

melalui berbagai kegiatan workshop, seminar dan diklat tentang kurikulum 

pendidikan karakter. Hal ini dipertegas dalam sambutan mantan presiden RI Susilo 

Bambang Yudhoyono yaitu : 

1) Manusia Indonesia harus bermoral, berakhlak, dan berprilaku baik. Oleh 

karena itu, masyarakat dihimbau untuk menjadi masyarakat yang religious 

yang anti kekerasan 

2) Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang ecrdas, rasional, berpengetahuan dan 

emiliki daya nalar tinggi 

3) Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang inovatif dan mengejar kemajuan 

serta bekerja keras mengubah keadaan 

4) Memperkuat semangat harus bias, seberat apapun masalah yang dihadapi 

jawabannya selalu ada 

5) Manusia Indonesia harus menjadi patrior sejati yang mencintai bangsa dan 

Negara serta tanah airnya.6 

 

Tujuan yang paling mendasar dari pendidikan adalah untuk membuat 

seseorang menjadi good and smart. Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW juga 

menegaskan bahwa misi utamanya dalam mendidik manusia adalah untuk 

mengupayakan pembentukan karakter yang baik.7 Kecerdasan dan karakter, itulah 

tujuan yang benar dari pendidikan. Selain itu, pendidikan karakter mempunyai tujuan 

sebagai berikut : 

                                                             
6
 Susilo Bambang Yudhoyono, Sambutan Presiden dalam puncak Peringatan Hari 

Pendidikan dan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2011, Kompas.com 
7
 Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam, (Bandung:Insan 

Cita Utama, 2010), h. 29 
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1) Mengembangkan potensi dasar pendidik agar ia tumbuh menjadi sosok yang 

berhati baik, berpikiran baik, dan berprilaku baik 

2) Memperkuat dan membangun prilaku masyarakat yang multikultur 

3) Meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia 

Berdasarkan hal di atas, dalam pelaksanaan pembelajaran khususnya PAI di 

SMA N 2 Kota Agung,  guru memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan. 

Guru menjadi sangat esensial dalam perspektif pengembangan pendidikan karakter, 

budaya, dan moral bangsa melalui proses pendidikan yang berkualitas termasuk di 

dalamnya adalah pendidikan moral, budaya, dan karakter bagi semua peserta didik. 

Pendidikan karakter tidak saja merupakan tuntutan undang-undang dan 

peraturan pemerintah, tetapi juga oleh agama. Setiap agama mengajarkan karakter 

atau akhlak pada pemeluknya. Sebagimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 

21 : 

      

 

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. (Q.S Al-

Ahzab:21) 

 

Karakter atau akhlak tidak diragukan lagi memiliki peran besar dalam 

kehidupan manusia. Menghadapi fenomena krisis moral, tuduhan seringkali 

diarahkan kepada dunia pendidikan sebagai penyebabnya. Hal ini dikarenakan 

pendidikan berada pada barisan terdepan dalam menyiapkan sumber daya manusia 
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berkualitas, dan secara moral memang harus berbuat demikian.8 Pembentukkan 

karakter dimulai dari individu, karena pada hakikatnya karakter itu memang 

individual, meskipun ia dapat berlaku dalam konteks yang tidak individual. 

Karenanya pembentukan karakter dimulai dari gerakan individual, yang kemudian 

diproyeksikan menyebar ke individu-individu lainnya, lalu setelah jumlah individu 

yang tercerahkan secara karakter atau akhlak menjadi banyak, maka dengan 

sendirinya akan mewarnai masyarakat.  

Pembentukkan karakter selanjutnya dilakukan dalam lingkungan keluarga 

dan harus dilakukan sedini mungkin sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Melalui pembentukkan karakter pada setiap individu dan 

keluarga akan tercipta peradaban masyarakat yang tentram dan sejahtera.9 

Pendidikan karakter dalam Islam diperuntukkan bagi manusia yang 

merindukan kebahagiaan dalam arti yang hakiki. Karakter Islam adalah karakter yang 

benar-benar memelihara eksistensi manusia sebagai makhluk terhormat sesuai dengan 

fitrahnya. Pendidikan karakter berangkat dari konsep dasar manusia: fitrah. Setiap 

anak dilahirkan menurut fitrahnya yaitu memiliki akal, nafsu, hati dan ruh. Konsep 

inilah yang dikembangkan menjadi konsep multiple intelligence. Dalam Islam 

terdapat beberapa istilah yang sangat tepat digunakan sebagai pendekatan 

pembelajaran. Konsep-konsep itu antara lain : tilawah, ta‟lim, tarbiyah, ta‟dib, 

tazkiya dan tadlrib.10 

                                                             
8
 Abudin Nata, Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia, 

(Jakarta:Prenada Media,2007), h. 219 
9
 Amru Khalid, Terampil Menawan dengan Akhlak Mulia, (Jakarta:Cakrawala 

Publishing,2008), h.37 
10

 Fadlullah, Orientasi Baru Pendidikan Islam, (Jakrta:Diadit Media,2008), h.13 
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Dalam Islam, karakter mempunyai kedudukan penting dan dianggap 

mempunyai fungsi yang vital dalam memandu kehidupan masyarakat. Sebagaimana 

firman Allah SWT surah An-Nahl ayat 90 sebagai berikut : 

        

       

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. 

An-Nahl ayat 90) 

Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga tiap ajaran yang ada 

dalam Islam memiliki dasar pemikiran, begitu pula dengan pendidikan karakter. 

Adapun yang menjadi dasar pendidikan karakter adalah Al-Quran dan Al-Hadist. Di 

antara ayat Al-Quran yang menjadi dasar pendidikan karakter adalah surah Luqman 

ayat 17-18 sebagai berikut : 

        

     

    

 

Artinya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan 

yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 

bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 

demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan 

janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena 

sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan 
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angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

sombong lagi membanggakan diri. (Q.S Luqman ayat 17-18) 

 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ajaran Islam serta pendidikan 

Karakter mulia harus diteladani agar manusia yang hidup sesuai dengan tuntunan 

syari’at yang bertujuan untuk kemaslahatan serta kebahagiaan umat manusia. 

Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah sebaik-baik teladan bagi umat manusia yang 

mengajarkan serta menanamkan nilai-nilai karakter yang mulia kepada umatnya. 

Sebaik-baik manusia adalah yang baik karakternya dan manusia yang sempurna 

adalah memiliki akhlak karimah karena ia merupakan cerminan iman yang sempurna. 

Dengan demikian, substansi dari nilai karakter adalah nilai-nilai agama, 

akhlak dan moral. Pemerintah dalam hal ini Badan penelitian dan pengembangan, 

Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional telah merumuskan materi 

pendidikan karakter. Adapun identifikasi karakter adalah sebagai berikut: 

1. Religius merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 

lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

2. Jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan. 

3. Toleransi merupakan sikap dan tindakan yang meghargai perbedaan agama, 

suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari 

dirinya. 

4. Disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja keras merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan 

tugas dengan sebaik-baiknya. 

6. Kreatif merupakan berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara 

atau hasil baru dari apa yang telah dimiliki. 

7. Mandiri merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8. Demokratis merupakan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 
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9. Rasa ingin tahu merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat dan didengar. 

10. Semangat kebangsaan merupakan cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri 

dan kelompok. 

11. Cinta tanah air merupakan cara berpikir, bersikap dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

12. Mengahargai prestasi merupakan sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, 

serta menghormati keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat/komunikatif merupakan tindakan yang memperlihatkan rasa 

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

14. Cinta damai merupakan sikap, perkataan, dan tindakan yang meyebabkan 

orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

15. Gemar membaca merupakan kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16. Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang 

sudah terjadi. 

17. Peduli sosial merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

18. Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, 

terhadap dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), 

negara dan Tuhan Yang Maha Esa11 

 

Dalam lingkungan sekolah peranan guru sangat dominan untuk membentuk 

karakter peserta didik khususnya di SMA N 2 Kota Agung. Abdul Majid mengatakan 

bahwa fungsi guru memiliki fase-fase proses pembelajaran yaitu perencanaan, 

implementasi, dan penilaian.12 Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, guru 

SMA N 2 Kota Agung harus memiliki tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajaran 

untuk membentuk karakter peseta didik diantaranya :  

                                                             
11

 Kemendiknas, Pembinaan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama, (Jakarta: 

2010), h. 16 
12

 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran : Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.91 
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a) pertama perencanaan, kegiatan pembelajaran yang baik guru senantiasa 

berawal dari rencana yang matang. Perencanaan yang matang akan menunjukkan 

hasil yang optimal dalam pembelajaran. Perencanaan pembelajaran meliputi silabus 

dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, 

standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan 

pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Perencanaan pembelajaran 

penting dilakukan oleh pendidik disebabkan beberapa hal sebagaimana diungkapkan 

oleh Sanjaya, yaitu: 

a) Pembelajaran merupakan sebuah proses yang bertujuan. Artinya 

sesederhana apapun pembelajaran yang dilakukan, hal tersebut selalu 

diarahkan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan 

yang tepat agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. 

b) Pembelajaran merupakan proses kerja sama. Pembelajaran selalu melibatkan 

pendidik dan peserta didik. Kedua subyek tersebut tidak dapat dihilangkan 

salah satunya. Pendidik perlu merencanakan apa yang akan dilakukan oleh 

peserta didik dan apa yang sebaiknya diperankan oleh dirinya dalam proses 

pembelajaran. 

c) Proses pembelajaran adalah proses yang kompleks. Pembelajaran tidak 

sekedar menyampaikan materi pelajaran akan tetapi proses pembentukan 

perilaku peserta didik yang mempunyai karakter berbeda-beda. Inilah yang 

membuat perencanaan yang dibuat harus matang agar setiap peserta didik 

dapat menerima pembelajaran yang diberikan. Proses pembelajaran akan 

efektif manakala memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang 

tersedia, termasuk memanfaatkan berbagai sumber belajar.13 

 

b) Yang kedua, pelaksanaan, guru melakukan interaksi belajar-mengajar 

melalui penerapan berbagai strategi metode dan tekhnik pembelajaran, serta 

pemanfaatan seperangkat media. Dengan aspek yang harus diperhatikan oleh seorang 

guru, diantaranya ialah: Aspek pendekatan dalam pembelajaran, Aspek Metode, 

Strategi dan Taktik dalam Pembelajaran, serta Prosedur Pembelajaran.  

                                                             
13

 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta:Kencana.2008), 

h.31-32 



12 

 

 
 

c) Yang ketiga, Evaluasi, pada tahap ini kegiatan guru adalah melakukan 

penilaian atas proses pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi adalah alat untuk 

mengukur ketercapaian tujuan. Dengan evaluasi, dapat diukur kuantitas dan kualitas 

pencapaian tujuan pembelajaran dan kegiatan yang sistematis 

sertabberkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil 

belajar peserta didik.14 

Dari berbagai fenomena kemerosotan moral, karakter dan rendah nilai-nilai 

agama dalam diri peserta didik dengan berbagai faktor penyebab, mulai dari dari arus 

perkembangan teknologi, pengaruh lingkungan dan pergaulan yang buruk. Hal ini 

membutuhkan perhatian dan penanaman nilai-nilai karakter serta tidak terintegrasinya 

nilai karakter pada mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Itu semua akan terwujud 

bila tahap pembelajaran PAI guru implementasikan untuk membentuk nilai-nilai 

karakter peserta didik di sekolah SMA N 2 Kota Agung. 

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang penulis lakukan, bahwa 

pelaksanaan pembelajaran PAI di SMA N 2 Kota Agung Kabupaten Tanggamus 

belum berjalan dengan baik. Pendidik PAI di sekolah ini telah menyusun perencanaan 

pembelajaran diantaranya silabus, RPP, program semester, dan program tahunan. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran pendidik kurang maksimal dalam 

melaksanakannya. Terlihat dari penyampaian materi, pendidik menjelaskan materi 

dengan menggunakan metode konvensional. Sedangkan metode yang tercantum 

dalam RPP tidak diterapkan seperti active learning. Dalam pelaksanaan pembelajaran 

PAI kurang maksimal khususnya dalam internalisasi nilai-nilai budaya dan karakter 

peserta didik. Nilai-nilai karakter bangsa yang tercantum dalam mata pelajaran PAI 

                                                             
14

 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran:Prinsip, Teknik, Prosedur, (Bandung:PT.Remaja 

Rosdakarya.2013),h. 4 
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tidak diimplementasikan. Terlihat ketika dalam pelaksanaan pembelajaran PAI dalam 

pokok bahasan  keikhlasan beribadah. Misalnya guru menjelaskan tentang prilaku 

keikhlasan beribadah seperti ikhlas dalam menjalankan shalat. Masih terdapat 

beberapa siswa yang tidak mengamalkan nilai religius dalam mata pelajaran PAI. 

Sebagaimana pendidik di SMA N 2 Kota Agung Kabupaten Tanggamus menyatakan 

: 

“Dalam tahap pembelajaran memang belum maksimal dalam 

melaksanakannya, namun dari perencanaan pembelajaran yang menyiapkan alat 

perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, program semester dan lain-lain sudah 

baik. Akantetapi dalam pelaksanaan pembelajarannya, guru tidak menerapkan metode 

pembelajaran sesuai dalam RPP, hanya menggunakan metode ceramah dan kemudian 

memberikan latihan saja. Sehingga guru tidak menginternalisasikan nilai-nilai budaya 

dan karakter peserta didik khususnya dalam mata pelajaran PAI.  Peserta didik tidak 

melaksanakan nilai religius dalam mata pelajaran PAI, bukan hanya nilai religius saja 

tetapi nilai-nilai yang membentuk karakter peserta didik sesuai materi pelajaran 

PAI”15 

 
Berhubungan dengan pembelajaran PAI, bahwa pembelajaran PAI di SMA 

N 2 Kota Agung belum berjalan dengan baik sehingga belum terbentuk nilai karakter 

peserta didik yang diharapkan.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian secara 

lebih mendalam tentang pembelajaran PAI dalam internalisasi nilai-nilai budaya dan  

karakter bangsa peserta didik di SMA N 2 Kota Agung Kabupaten Tanggamus. 

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah  

Setiap kali mengadakan pelaksanaan penelitian selalu berawal dari 

adanya maslaah, pada hakekatnya masalah itu sendirilah yang merupakan 

segala bentuk pertanyaan yang perlu dicari jawabannya.16 Masalah dapat 

                                                             
15

 M.Pani Hidayat, S.Pd.I, Guru PAI SMA N 2 Kota Agung, wawancara, Tanggal 28 Agustus 

2015 
16

 Sudjarwo, Metode Penelitian Sosial, (Bandung:Manador Maju, 2001), h. 1 
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diartikan setiap situasi yang di dalamnya terdapat ketidaksesuaian antara actual 

dan ideal yang diharapkan atau antara pa yang ada dan seharusnya ada.17 

Masalah lebih dari sekedar pertanyaan, dan jelas berbeda dengan tujuan.18 Dari 

latar belakang masalah diatas, selanjutnya penulis mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut : pembelajaran PAI belum maksimal , sehingga internalisasi 

nilai budaya dan karakter bangsa peserta didik rendah.  

2. Batasan Masalah 

Terkait dengan judul yang dipilih oleh peneliti, maka peneliti 

membatasi penelitian pada masalah : 

a) Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

b) Internalisasi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa peserta didik di 

SMA N 2 Kota Agung Kabupaten Tanggamus 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan salah satu tahap dari sejumlah tahap penelitian 

yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian, tanpa 

rumusan masalah suatu kegiatan akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan 

membuahkan hasil apa-apa. Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan 

masalah yang diajukan adalah “Bagaimanakah pembelajaran PAI dalam internalisasi 

nilai-nilai budaya dan karakter bangsa peserta didik di SMAN 2 Kota Agung 

Kabupaten Tanggamus?”  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan 

atau mengkaji kebenaran dari suatu pengetahuan. 

                                                             
17

 Ibid, h.6 
18

 Lexy J, Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:Rosdakarya,2000),h.1 
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1. Tujuan Penelitian 

 Adapun    tujuan    dari   penelitian   ini   adalah   untuk   mengetahui 

pembelajaran PAI dalam internalisasi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa 

peserta didik di SMAN 2 Kota Agung Kabupaten Tanggamus. 

2. Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk : 

a. Secara teoritis,    penelitian   ini   berguna   untuk  memberikan bahan 

masukan kepada guru dan kepala sekolah dalam pembelajaran PAI di 

SMAN 2 Kota Agung.  

b. Secara Praktis 

1) Bagi peneliti 

 Dapat menambah pengetahuan peneliti berkenaan dengan 

pembelajaran PAI dalam internalisasi nilai-nilai budaya dan 

karakter bangsa peserta didik pada sekolah SMAN 2 Kota Agung 

2) Bagi SMAN 2 Kota Agung 

Sebagai sumbangan pemikiran mengenai masalah-masalah yang 

berkaitan dengan pembelajaran PAI di SMAN 2 Kota Agung. 

3) Bagi Pasca Sarjana IAIN Raden Intan Lampung 

Untuk menambah khazanah perpustakaan Pascasarjana IAIN 

Raden Intan Lampung sekaligus sebagai bahan referensi bagi 

mahasiswa untuk belajar dan melakukan penelitian selanjutnya. 
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E. Kerangka Pikir 

Menurut Uma Sekaran mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka 

berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang 

lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap 

pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan 

dilakukan.19 Kerangka pikir juga suatu model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai maslaah 

yang penting. Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar 

argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. 

Dalam penelitian ini yang berjudul “Pembelajaran PAI dalam Internalisasi 

Nilai-Nilai Budaya dan Karakter Bangsa Peserta Didik di SMA N 2 Kota Agung 

Kabupaten Tanggamus.” Penelitian ini ingin mengetahui bagaimanakah  

pembelajaran PAI dalam internalisasi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa peserta 

didik, pentingnya pendidikan karakter ini dibutuhkan dari proses pelaksanaan 

pembelajaran khususnya pada bidang studi PAI. Hal tersebut menekankan pada guru 

agar memahami konsep pembelajaran PAI diantaranya yaitu perencanaan , 

melaksanakan, dan penilaian. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru harus 

menanamkan nilai karakter yang meliputi nilai-nilai agama, moral dan akhlak.  

Dengan demikian, seorang guru harus melaksanakan pembelajaran PAI 

dalam membentuk karakter peserta didik. Hal ini menuntut guru, harus mampu 

menguasai konsep pembelajaran yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai 

                                                             
19

 Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D, (Jakarta: Alfabeta, 2011), 

h.60 
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penilaian. Hal ini bertujuan agar pembelajaran PAI yang diharapkan mengahasilkan 

peserta didik yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa. 

Untuk mempertegas dan memperjelas kerangka pikir dapat dilihat pada 

gambar 1.1 dibawah ini : 

Gambar 1.1 

Kerangka Pikir Pembelajaran PAI dalam Internalisasi Nilai-Nilai Budaya dan 

Karakter Bangsa Peserta Didik 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran PAI guru harus merencanakan 

pembelajaran PAI. Guru harus menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Guru menyusun materi pelajaran, 

penggunaan media pengajaran, penggunaan metode pengajaran, serta alat perangkat 

pembelajaran dalam kelas. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, sebagai salah satu 

Pelaksanaan Pembelajaran PAI 

1. Perencanaan Pembelajaran 

PAI 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

PAI 

3. Penilaian Pembelajaran PAI 

Internalisasi Nilai-Nilai Budaya 

dan Karakter Bangsa 

1. Religius  

2. Jujur  

3. Toleransi  

4. Disiplin  

5. Kerja keras  

6. Kreatif  

7. Mandiri  

8. Demokratis  

9. Rasa ingin tahu  

10. Semangat kebangsaan 

11. Cinta tanah air 

12. Mengahargai prestasi 

13. Bersahabat/komunikatif 

14. Cinta damai  

15. Gemar membaca  

16. Peduli lingkungan 

17. Peduli sosial 

18. Tanggung jawab  
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mengandung nilai-nilai ajaran agama, tata nilai hidup, dan kehidupan Islami, perlu 

diupayakan melalui perencanaan pembelajaran agama yang baik agar dapat 

mempengaruhi pengembangan khidupan peserta didik. Setelah merencanakan guru 

melaksanakan pembelajaran PAI. Guru merealisasikan rancangan yang telah disusun 

baik di dalam silabus maupun rencana pembelajaran. Serta melakukan penilaian 

untuk mengukur perubahan prilaku yang terjadi pada peserta didik. Hal ini bertujuan 

agar nilai-nilai budaya dan karakter bangsa terbentuk dalam peserta didik yang 

meliputi nilai agama, nilai mroal dan nilai akhlak sesuai dalam materi Pendidikan 

Agam Islam yang diajarkan. Yang meliputi Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja 

keras Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa ingin tahu, Semangat kebangsaan, Cinta 

tanah air, Mengahargai prestasi, Bersahabat/komunikatif, Cinta damai , Gemar 

membaca, Peduli lingkungan, Peduli sosial dan Tanggung jawab.20 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pembelajaran Bidang Studi PAI 

1. Definisi Pembelajaran Bidang Studi PAI 

Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang guru atau 

pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar.21 Pembelajaran juga diartikan 

sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan 

tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material, meliputi buku-buku, papan 

tulis dan kapur, fotografi, slide dan film, audio dan video tape. Fasilitas dan 

perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, perlengkaan audio visual, juga komputer. 

Prosedur, meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian 

dan sebagainya.22  

Rumusan tersebut tidak terbatas dalam ruang saja. Sistem pembelajaran 

dapat dilaksanakan dngan cara membaca buku, belajar di kelas atau di sekolah, 

karena diwarnai oleh organisasi dan interaksi antara berbagai komponen yang saling 

berkaitan, untuk membelajarkan peserta didik.23  

Pendidikan dalam pengertian luas adalah meliputi semua perbuatan atau 

semua usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, 

kecakapan serta ketrampilannya kepada generasi muda sebagai usaha untuk 

                                                             
21

Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum dan Pembelajaran, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 128 
22

Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Cet. Ke-3, h. 

57 
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Ibid. 
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menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, baik jasmaniah maupun 

rohaniah.24 

Istilah pendidikan berasal dari bahasa yunani, yaitu “paedagogie” yang 

berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan 

kedalam bahasa Inggris dengan “education” yang berarti pengembangan atau 

bimbingan. Dalam bahasa Dalam bahasa Arab istilah pendidikan disebut “tarbiyah” 

berasal dari kata dasar “rabba”. Tuhan disebut juga sebagai Rabb karena Ia Yang 

Memperbaiki, Yang Mengatur, Yang menjadi Sandaran, Yang Melurus-kan, 

Indonesia istilah pendidikan dapat diartikan sebagai pembuat (hal, cara, dan 

sebagainya) mendidik, dan berarti pula pengetahuan tentang mendidik, atau 

memelihara (latihan-latihan dan sebagainya) badan, batin, dan sebagainya.25 Dan 

menurut Ngalim Purwanto, pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam 

pergaulan dengan anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya 

kearah kedewasaan.26 

Dari beberapa pengertian pendidikan di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan secara bertahap dan 

berkesinambungan oleh orang dewasa dengan tujuan memanusiakan manusia sejak 

masa kejadiannya sampai hayatnya supaya menjadi manusia sempurna, melalui upaya 

pengajaran dan latihan. Atau pendidikan dapat di artikan pula sebagai usaha manusia 

untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat dan 

kebudayaan. 

                                                             
24

 Zuhairini, et.al, Fislafat Pendidikan Islam, (Jakarta:Bumi Aksara, 1995), Cet 2, h. 92 
25

 W.J.S. Poerdarminta, kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), cet 2, 

h.250. 
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Menurut undang-undang sisdiknas no 20 tahun 2003 bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

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.27 

Pengertian pendidikan secara umum, yang kemudian dihubungkan dengan 

Islam sebagai suatu sistem keagamaan menimbulkan pengertian-pengertian baru, 

yang secara implisit menjelaskan karakteristik- karakteristik yang di milikinya. 

Menurut Azzumardi Azra pendidikan Islam merupakan suatu proses 

pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang diwahyukan Allah 

kepada Muhammad Saw. Melalui proses yang mana individu dibentuk agar dapat 

mencapai derajat yang tinggi sehingga ia mampu menunaikan tugasnya sebagai 

kholifah di muka bumi yang dalam kerangka lebih lanjut mewujudkan kebahagiaan 

dunia dan akhirat.  

Sedangkan menrut Zuhairini dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam 

mengemukakan bahwa “Pendidikan Islam adalah usaha yang diarahkan kepada 

pembentukan kepribadian anak sesuai dengan ajaran Islam atau sesuatu upaya dengan 

ajaran Islam, memikir, merumuskan dan berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, serta 

bertanggungjawab sesuai dengan nilai-nilai Islam”.28  

Pengertian lebih teknis di kemukakan oleh Endang Syaifudin Anshari yang 

memandang pendidikan Islam sebagai “proses bimbingan (pimpinan, tujuan, usulan) 

oleh subyek didik terhadap perkembangan jiwa (pikiran, perasaan, kemauan, 
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 Undang-undang No.20  tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 
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 Zuhairini, Op.Cit,  h. 152 
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intuisidan sebagainya), dan raga obyek didik dengan bahan-bahan materi tertentu, 

pada jangka waktu tertentu, dengan metode tertentu dan dengan alat pelengkapan 

yang ada kearah terciptanya pribadi tertentu evaluasi sesuai dengan ajaran Islam.29 

Menurut H.M Arifin, hakikat pendidikan Islam adalah semua usaha orang 

dewasa muslim yang bertakwa, secara sadar mengarahkan dan membimbing 

pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui 

ajaran islam kea rah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya.30 

Jika dikaitkan dengan pengertian pembelajaran, maka Pembelajaran Agama 

Islam (PAI) adalah suatu upaya membelajarkan peserta didik agar dapat belajar, 

butuh belajar, terdorong belajar, mau belajar dan tertarik untuk terus menerus 

mempelajari agama Islam maupun mempelajari Islam sebagai pengetahuan.  

Dengan demikian, pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang 

dilakukan secara bertahap oleh orang dewasa dengan tujuan menumbu kembangkan 

potensi bawaan anak, sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya supaya menjadi 

manusia beriman dan bertakwa kepada Allah serta berakhlak mulia sesuai dengan 

ajaran Islam dengan melalui upaya pengajaran dan latihan agar mendapat 

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

2. Tujuan Pembelajaran PAI 

Tujuan artinya sesuatu yang dituju, yaitu yang akan dicapai dengan suatu 

usaha atau kegiatan. Dalam bahasa arab dinyatakan dengan ghayat atau maqasid. 

Sedang dalam bahasa Inggris, istilah tujuan dinyatakan dengan “goal atau purpose 
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 Endang Saifuddin Anshari, Pokok-pokok Pemikiran Tentang Islam, (Jakarta: Usaha 

Enterperuse, 
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atau objective”.31 Suatu kegiatan akan berakhir, bila tujuannya sudah tercapai. Kalau 

tujuan tersebut bukan tujuan akhir, kegiatan selanjutnya akan segera dimulai untuk 

mencapai tujuan selanjutnya dan terus begitu sampai kepada tujuan akhir. 

Sedangkan tujuan pendidikan agama Islam adalah membentuk kepribadian 

muslim yaitu suatu kepribadian yang seluruh aspeknya dijiwai oleh ajaran Islam. 

Secara substansial bidang studi PAI memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi 

kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan 

hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama 

manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.32 

Menurut Garis Besar Program Pengajaran ,tujuan pembelajaran pendidikan 

agama Islam secara umum ialah meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, 

dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia 

muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt serta berpendidikan agama 

Islam mulia dalam kehidupan kepribadian, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Sedangkan dalam GBPP mata pelajaran pendidikan agama Islam kurikulum 1999, 

tujuan PAI tersebut lebih dipersingkat lagi, yaitu agar siswa memahami, menghayati, 

menyakini, dan mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi manusia muslim yang  

beriman, bertakwa kepada Allah Swt dan berpendidikan agama Islam mulia.33  

Sedangkan pada kurikulum 2004 menggunakan kurikulum berbasis 

kompetensi (KBK) bertujuan untuk tercapainya kompetensi peserta didik dalam 
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 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991) 222  
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menangkap materi yang disampaikan. Sama dengan kurikulum PAI yang berbasis 

kompetensi juga memiliki tujuan yang sama dengan KBK hanya saja terdapat 

tambahan kalau KBK untuk berkopetensi dalam mencapai materi yang berpendidikan 

umum dan orientasinya pada kecerdasan untuk berkompetisi didunia masyarakat 

setelah siswa keluar (lulus) dari lembaga pendidikan.  

Sedangkan Pendidikan Agama Islam pada tingkat Sekolah Menengah Atas 

(SMA) bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, melalui 

pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman 

peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus 

berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya kepada Allah SWT serta 

berpendidikan agama Islam mulia dalam kehidupan kepribadian, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi.  

Maka standar kompetensi lulusan (SKL) dari bidang studi PAI untuk SMA 

dirumuskan agar peserta didik mampu memahami ayat-ayat Al-Qur’an yang 

berkaitan dengan fungsi manusia sebagai khalifah, meningkatkan keimanan kepada 

Allah sampai Qadha dan Qadar dan Asmaul Husna, berperilaku terpuji seperti 

hasnuzzhan, taubat dan meninggalkan perilaku tercela, memahami sumber hukum 

Islam dan hukum taklifi serta menjelaskan hukum muamalah dan hukum keluarga 

dalam Islam, serta memahami sejarah Nabi Muhammad pada periode Mekkah dan 

periode Madinah serta perkembangan Islam di Indonesia dan di dunia. 
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Untuk tercapainya tujuan pengajaran PAI serta terpenuhinya standar 

kompetensi lulusan maka dibutuhkan model, strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran dan penilaiannya.34 

3. Ruang Lingkup Kajian Bidang Studi PAI  

Ruang lingkup materi Pendidikan Agama Islam (PAI) pada kurikulum 1999 

terdapat lima unsur pokok yaitu Al-Quran, keimanan, akhlak, fiqih dan bimbingan 

ibadah, sejarahm ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dalam kurikulum 2004 terdiri 

aspek Al-Quran, keimanan, akhlak, fiqih, tarikh, dan syariah. Sedangkan kurikulum 

2006 meliputi aspek Al-Quran Hadist, aqidah, akhlak, fiqih, tarikh, dan kebudayaan 

Islam.  

Pada unsur pokok ini bahwa ruang lingkup Pendidikan Agama Islam 

meliputi keselarasan antara hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama 

manusia, dengan dirinya sendiri, dan makhluk lain serta lingkungannya. 

4. Langkah-Langkah Pembelajaran Bidang Studi PAI 

Dalam pengelolaan program pembelajaran ada beberapa langkah atau 

tahapan yang harus dijalani oleh seorang guru. Tahapan tersebut sama dengan 

tahapan pengelolaan pembelajaran bidang studi antara lain, yaitu: tahap persiapan 

atau perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian atau evaluasi. 

a) Tahap Perencanaan Bidang Studi PAI 

Perencanaan merupakan keseluruhan proses dan penentuan secara matang 

tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa akan datang dalam rangka pencapaian 

                                                             
34

Ibid., h. 11 



26 

 

 
 

tujuan yang telah ditentukan.35 Penentuan segala sesuatunya terlebih dahulu, untuk 

melaksanakan sebagai kegiatan dan aktivitas, itulah yang disebut dengan istilah 

„planning‟. Adapun Planning adalah “penentuan terlebih dahulu apa yang akan 

dikerjakan. Penentuan ini juga mencanangkan tindakan secara effectiveness, efficiency 

dan mempersiapkan input dan output.36 Sedangkan dalam proses belajar mengajar, 

perencanaan program pembelajaran memegang peranan yang sangat penting, sebab 

menentukan langkah pelaksanaan dan evaluasi. Keterpaduan pembelajaran sebagai 

suatu sistem bukan hanya antara komponen-komponen proses belajar mengajar, tetapi 

juga antara langkah yang satu dengan langkah berikutnya dan guru dalam 

melaksanakan program pembelajaran benar-benar harus sesuai dengan yang telah 

direncanakan.37  

Al-Qur’an selalu memberikan petunjuk kepada perbuatan-perbuatan yang 

baik untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan bagi aspek kehidupan manusia 

yang beranekaragam. Dalam bentuk suatu kelompok atau organisasi, yang hendak 

dicapai adalah keberhasilan. Tentu didalamnya terdapat apa yang disebut dengan 

perencanaan atau planning.  

Stimulasi ini disebutkan dalam Al-Qur’an surat al-Hajj ayat 77 

            

  

                                                             
35

 AW. Widjaya, Perencanaan sebagai Fungsi Manajemen, (PT Bina Aksara, Jakarta: 1987), 

h. 33 
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 Jawahir Tantowi, Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur‟an, (Jakarta : Pustaka 

Al-Husna, 1993), h. 65 
37

 R. Ibrahim, Nana Syaodih, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 8 
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Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, 

sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu 

mendapat kemenangan” (Qs. al-Hajj : 77) 

Perencanaan adalah tahap awal yang harus dilalui oleh guru dalam 

pembelajaran. Pada tahap ini guru mempersiapkan segala sesuatu agar pembelajaran 

yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Proses pembelajaran 

dikatakan efektif apabila penyampaian bahan pembelajaran sesuai dengan waktu yang 

tersedia. Sedangkan yang dimaksud dengan pembelajaran yang efisien adalah semua 

bahan pelajaran dapat dipahami siswa. 

Agar proses pembelajaran yang dilakukan efektif dan efisien, dan anak didik 

aktif mengikuti pelajaran, guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Tujuan pembelajaran yang diberikan. 

2) Ruang lingkup dan urutan bahan yang dimiliki. 

3) Sarana dan fasilitas yang dimiliki. 

4) Jumlah siswa yang akan mengikuti pelajaran. 

5) Waktu jam palajaran yang tersedia. 

6) Sumber bahan pelajaran yang bisa digunakan. 

Perencanaan itu dapat bermanfaat bagi guru sebagai kontrol terhadap diri 

sendiri agar dapat memperbaiki cara pengajarannya.38 Agar dalam pelaksanaan 

pembelajaran berjalan dengan baik untuk itu guru perlu menyusun komponen 

perangkat perencanaan pembelajaran antara lain: 
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Suryobroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), Cet. II, 

h. 27 



28 

 

 
 

a) Menentukan Alokasi Waktu dan Minggu efektif  

 Menentukan alokasi waktu pada dasarnya adalah menetukan minggu 

efektif dalam setiap semester pada satu tahun ajaran. Rencana alokasi waktu 

berfungsi untuk mengetahui berapa jam waktu efektif yang tersedia untuk 

dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dalam satu tahun ajaran. Hal ini 

diperlukan untuk menyesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar minimal yang harus dicapai sesuai dengan rumusan standard isi yang 

ditetapkan.39  

b) Menyusun Program Tahunan (Prota)  

  Program tahunan (Prota) merupakan rencana program umum setiap 

bidang studi untuk setiap kelas, yang dikembangkan oleh guru bidang studi 

yang bersangkutan, yakni dengan menetapkan alokasi dalam waktu satu 

tahun ajaran untuk mencapai tujuan (standar kompetensi dan kompetensi 

dasar) yang telah ditetapkan. Program ini perlu dipersiapkan dan 

dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran, karena merupakan pedoman 

bagi pengembangan program-program berikutnya.40 

c) Menyusun Program Semesteran (Promes)  

  Program semester (Promes) merupakan penjabaran dari program 

tahunan. Kalau Program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam 

yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program 
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Wina Sanjaya, Perencanaan dan Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2011), h. 49  
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semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan.41  

d) Menyusun Silabus Pembelajaran  

  Silabus adalah bentuk pengembangan dan penjabaran kurikulum 

menjadi rencana pembelajaran atau susunan materi pembelajaran yang 

teratur pada bidang studi tertentu pada kelas tertentu.42 Komponen dalam 

menyusun silabus memuat antara lain identitas bidang studi atau tema 

pelajaran, standard kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), materi 

pelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.43  

e) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

  Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun untuk setiap 

Kompetensi dasar (KD) yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan 

atau lebih.44 Komponen-komponen dalam menyusun RPP meliputi: (a) 

Identitas Bidang studi ; (b) Standar Kompetensi; (c) Kompetensi Dasar; (d) 

Indikator Tujuan Pembelajaran; (e) Materi Ajar; (f) Metode Pembelajaran; 

(g) Langkah-langkah Pembelajaran; (h) Sarana dan Sumber Belajar; (i) 

Penilaian dan Tindak Lanjut.45 Selain itu dalam fungsi perencanaan tugas 

kepala sekolah sebagai manajer yakni mengawasi dan mengecek perangkat 

yang guru buat, apakah sesuai dengan pedoman kurikulum ataukah belum. 

                                                             
41

Wina Sanjaya, Op. Cit., h. 53 
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Melalui perencanaan pembelajaran yang baik, guru dapat mempersiapkan 

segala sesuatu yang dibutuhkan siswa dalam belajar.  

b) Tahap Pelaksanaan Pembelajaran Bidang Studi PAI 

Pada tahap pelaksanaan, aktivitas belajar mengajar berpedoman pada 

persiapan pengajaran yang dibuat. Pemberian bahan pelajaran disesuaikan 

dengan urutan yang telah diprogram secara sistematis dalam tahap persiapan. 

Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran meliputi yaitu: kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal merupakan kegiatan 

awal tatap muka antara guru dan siswa. Dalam kegiatan ini guru memberi 

petunjuk, pengarahan dan appersepsi, atau dapat juga dengan menyampaikan 

tujuan yang akan dicapai dan memberikan beberapa pertanyaan (pretest). 

Dalam kegiatan inti, guru menjelaskan materi dengan menggunakan 

pendekatan, metode dan teknik yang seudah ditentukan. Sedangkan dalam 

kegiatan akhir dapat berupa umpan balik dan penilaian. 

Dalam pelaksanaan program pembelajaran, guru lebih dahulu harus 

mengadakan pretest untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap bahan 

pelajaran, kemudian pada akhir pelajaran, guru mengadakan postest sebagai 

akhir dari seluruh proses interaksi belajar mengajar. 

Dalam penyampaian bahan pelajaran, guru menggunakan metode dan 

fasilitas yang sesuai dengan bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa. 

Penggunaan fasilitas untuk mengurangi verbalisme dan membantu siswa 

memahami pelajaran yang diberikan agar siswa mendapat penjelasan yang 

tepat dan benar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif 
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dan efisien. Kesalahan penggunaan metode dan fasilitas menyebabkan tujuan 

pembelajaran sukar dicapai. 

Oleh karena itu dalam hal pelaksanaan pembelajaran mencakup dua hal 

yaitu, pengelolaan kelas dan peserta didik serta pengelolaan guru. Dua jenis 

pengelolaan tersebut secara rinci akan diuraikan sebagai berikut:  

(a) Pengelolaan Kelas dan Peserta Didik  

 Pengelolaan kelas adalah satu upaya memperdayakan potensi kelas 

yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif 

mencapai tujuan pembelajaran.46 Berkenaan dengan pengelolaan kelas 

sedikitnya terdapat tujuh hal yang harus diperhatikan, yaitu ruang belajar, 

pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, yaitu ruang belajar, 

pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, penerangan, suhu, 

pemanasan sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari (pembentukan dan 

pengembangan kompetensi) dan bina suasana dalam pembelajaran.47 

 Guru dapat mengatur dan merekayasa segala sesuatunya, situasi yang 

ada ketika proses belajar mengajar berlangsung. Menurut Nana Sudjana yang 

dikutip oleh Suryobroto48 pelaksanaan proses belajar mengajar meliputi 

pentahapan sebagai berikut: 

1) Tahap pra instruksional Yaitu tahap yang ditempuh pada saat memulai 

sesuatu proses belajar mengajar: Guru menanyakan kehadiran siswa dan 

mencatat siswa yang tidak hadir; Bertanya kepada siswa sampai dimana 

pembahasan sebelumnya; Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

                                                             
46
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bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum dikuasainya dari pelajaran 

yang sudah disampaikan; Mengulang bahan pelajaran yang lain secara 

singkat. 

2) Tahap instruksional. Yakni tahap pemberian bahan pelajaran yang dapat 

diidentifikasikan beberapa kegiatan sebagai berikut: Menjelaskan kepada 

siswa tujuan pengajaran yang harus dicapai siswa; Menjelaskan pokok 

materi yang akan dibahas; Membahas pokok materi yang sudah dituliskan; 

Pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh-contoh 

yang kongkret, pertanyaan, tugas; Penggunaan alat bantu pengajaran untuk 

memperjelas pembahasan pada setiap materi pelajaran; Menyimpulkan hasil 

pembahasan dari semua pokok materi. 

3) Tahap evaluasi dan tindak lanjut Tahap ini bertujuan untuk mengetahui 

keberhasilan tahap instruksional, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini 

yaitu: Mengajukan pertanyaan kepada kelas atau kepada beberapa murid 

mengenai semua aspek pokok materi yang telah dibahas pada tahap 

instruksional; Apabila pertanyaan yang diajukan belum dapat dijawab oleh 

siswa (kurang dari 70%), maka guru harus mengulang pengajaran; Untuk 

memperkaya pengetahuan siswa mengenai materi yang dibahas, guru dapat 

memberikan tugas atau PR; Akhiri pelajaran dengan menjelaskan atau 

memberitahukan pokok materi yang akan dibahas pada pelajaran 

berikutnya.49  
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(b) Pengelolaan Guru 

Pelaksanaan sebagai fungsi manajemen diterapkan oleh kepala sekolah 

bersama guru dalam pembelajaran agar siswa melakukan aktivitas belajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Sehubungan dengan itu, 

peran kepala sekolah memegang peranan penting untuk menggerakkan para guru 

dalam mengoptimalkan fungsinya sebagai manajer di dalam kelas Guru adalah orang 

yang bertugas membantu murid untuk mendapatkan pengetahuan sehingga ia dapat 

mengembangkan potensi yang dimilikinya.50  

Guru sebagai salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar (KBM), 

memiliki posisi sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama 

guru ialah merancang, mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. 

Guru harus dapat menempatkan diri dan menciptakan suasana kondusif, yang 

bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak. 

Dalam rangka mendorong peningkatan profesionalitas guru, secara tersirat 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 35 ayat 1 

mencantumkan standar nasional pendidikan meliputi: isi, proses, kompetensi lulusan, 

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian. 

Standar yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu kriteria yang telah 

dikembangkan dan ditetapkan oleh program berdasarkan atas sumber, prosedur dan 

manajemen yang efektif sedangkan kriteria adalah sesuatu yang menggambarkan 

keadaan yang dikehendaki. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan 

menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya, kompetensi tersebut akan terwujud 

dalam bentuk penguasaan pengetahuan dari perbuatan secara profesional dalam 
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menjalankan tugasnya sebagai guru. Secara operasional, ketika proses pelaksanaan 

juga menyangkut beberapa fungsi manajemen lainnya diantaranya yaitu:  

a.  Fungsi Pengorganisasian (organizing) pembelajaran  

Selain fungsi perencanaan, terdapat pula fungsi pengorganisasian dalam 

kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan untuk menentukan pelaksana tugas dengan 

jelas kepada setiap personil sekolah sesuai bidang, wewenang, bidang studi , dan 

tanggung jawabnya. Dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab masingmasing 

unsur dan komponen pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran baik proses 

maupun kualitas yang dipersyaratkan dapat berlangsung sesuai dengan yang 

direncanakan. Pengorganisasian pembelajaran menurut Syaiful Sagala meliputi 

beberapa aspek51  

1) Menyediakan fasilitas, perlengkapan dan personel yang diperlukan untuk 

penyusunan kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana 

melalui suatu proses penetapan pelaksanaan pembelajaran yang diperlukan 

untuk menyelesaikannya.  

2) Mengelompokkan komponen pembelajaran dalam struktur sekolah secara 

teratur.  

3) Membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran.  

4) Merumuskan dan menetapkan metode dan prosedur pembelajaran.  

5) Memilih, mengadakan latihan dan pendidikan dalam upaya pertumbuhan 

jabatan guru dilengkapi dengan sumber-sumber lain yang diperlukan.  

Penerapan fungsi pengorganisasian dalam manajemen pembelajaran yakni 

kepala sekolah sebagai pemimpin bertugas untuk menjadikan kegiatan-kegiatan 
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sekolah yang menjadi tujuan sekolah dapat berjalan dengan lancar. Kepala sekolah 

perlu mengadakan pembagian kerja yang jelas bagi guru-guru yang menjadi anak 

buahnya. Dengan pembagian kerja yang baik, pelimpahan wewenang dan 

tanggungjawab yang tepat, serta mengingat prinsip-prinsip pengorganisasian, kiranya 

kegiatan sekolah akan berjalan dan tujuan dapat tecapai. Pengorganisasian 

pembelajaran ini memberikan gambaran bahwa kegiatan belajar dan mengajar 

mempunyai arah dan penanggungjawab yang jelas. Artinya dilihat dari komponen 

yang terkait dengan pembelajaran pada institusi sekolah memberi gambaran bahwa 

jelas kedudukan kepala sekolah dalam memberikan fasilitas dan kelengkapan 

pembelajaran, dan kedudukan guru untuk menentukan dan mendesain pembelajaran 

dengan mengorganisasikan alokasi waktu, desain kurikulum, media dan kelengkapan 

pembelajaran, dan lainnya yang berkaitan dengan suksesnya penyelenggaraan 

kegiatan belajar. Kemudian jelas kedudukan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar 

baik di kelas maupun belajar di rumah, dibawah koordinasi guru dan juga orang tua 

siswa yang berkaitan dengan belajar. Pengorganisasian pembelajaran ini 

dimaksudkan agar materi dan bahan ajaran yang sudah direncanakan dapat 

disampaikan secara maksimal.52 

b.   Fungsi Pemotivasian (motivating) Pembelajaran  

Motivating atau pemotivasian adalah proses menumbuhkan semangat 

(motivation) pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing 

mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan 

efisien.53 Dalam konteks pembelajaran di sekolah tugas pemotivasian dilakukan 

kepala sekolah bersama pendidik dalam pembelajaran agar siswa melakukan aktivitas 
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belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Sehubungan 

dengan itu, peran kepala sekolah memegang peranan penting untuk menggerakkan 

para guru dalam mengoptimalkan fungsinya sebagai manajer di dalam kelas.54 Selain 

itu, pemotivasian dalam proses pembelajaran dilakukan oleh pendidik dengan suasana 

edukatif agar siswa dapat melaksanakan tugas belajar dengan penuh antusias dan 

mengoptimalkan kemampuan belajarnya dengan baik. Peran guru sangat penting 

dalam menggerakkan dan memotivasi para siswanya melakukan aktivitas belajar baik 

yang dilakukan di kelas, laboratorium, perpustakaan dan tempat lain yang 

memungkinkan siswa melakukan kegiatan belajar. Guru tidak hanya berusaha 

menarik perhatian siswa, tetapi juga harus meningkatkan aktivitas siswanya melalui 

pendekatan dan metode yang sesuai dengan materi pelajaran yang disajikan guru.55  

c. Fungsi Facilitating Pembelajaran 

Fungsi facilitating meliputi pemberian fasilitas dalam arti luas yakni 

memberikan kesempatan kepada anak buah agar dapat berkembang ide-ide dari 

bawahan diakomodir dan kalau memungkinkan dikembangkan dan diberi ruang untuk 

dapat dilaksanakan.56 Dalam pembelajaran pemberian fasilitas meliputi perlengkapan, 

sarana prasarana dan alat peraga yang menunjang dan membantu dalam proses 

pembelajaran. Fasilitas yang memadai akan membantu proses hafalan para siswa, 

terutama media yang cocok bagi anak-anak.  

d.   Fungsi Pengawasan (controling) Pembelajaran 

Pengawasan adalah suatu konsep yang luas yang dapat diterapkan pada 

manusia, benda dan organisasi. Pengawasan dimaksudkan untuk memastikan anggota 
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Dimyati, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 55  
56

“Konsep dan penerapanfungsi fungsi manajemen pendidikan di lembaga pendidikan,” 

http://vhocket.wordpress.com/2012/03/22/ 



37 

 

 
 

organisasi melaksanakan apa yang dikehendaki dengan mengumpulkan, menganalisis 

dan mengevaluasi informasi serta memanfaatkannya untuk mengendalikan 

organisasi.57 Pengawasan dalam konteks pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah 

terhadap kegiatan pembelajaran pada seluruh kelas, termasuk mengawasi pihak-pihak 

terkait sehubungan dengan pemberian pelayanan kebutuhan pembelajaran secara 

sungguh-sungguh. Untuk keperluan pengawasan ini, guru mengumpulkan, 

menganalisis, dan mengevaluasi informasi kegiatan belajar, serta memanfaatkannya 

untuk mengendalikan pembelajaran sehingga tercapai tujuan belajar yang telah 

direncanakan.58  

c) Tahap Penilaian / Evaluasi Bidang Studi PAI 

Istilah evaluasi berasal dari bahasa inggris yaitu “evaluation”. Menurut 

Wand dan Gerald W. Brown evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk 

menentukan nilaidari sesuatu. Evaluasi merupakan suatu upaya untuk mengetahui 

berapa banyak hal-hal yang telah dimiliki oleh siswa dari hal-hal yang telah diajarkan 

oleh guru.59 Evaluasi merupakan suatu upaya untuk mengetahui berapa banyak hal-

hal yang telah dimiliki oleh siswa dari halhal yang telah diajarkan oleh guru.60 

Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses 

pembelajaran. Evaluasi hasil belajar menekankan pada diperolehnya informasi 

tentang seberapakah perolehan siswa dalam mencapai tujuan pengajaran yang 

ditetapkan.  

Sedangkan evaluasi pembelajaran merupakan proses sistematis untuk 

memperoleh informasi tentang keefektifan proses pembelajaran dalam membantu 
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siswa mencapai tujuan pengajaran secara optimal.61 Pada bagian ini proses belajar 

mengajar dievaluasi untuk mengetahui sejauhmana penguasaan bahan pelajaran oleh 

siswa dan untuk mengetahui efektifitas dan efesiensi pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Menurut Nana Sudjana, inti penilaian adalah “proses memberikan atau 

menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kreativitas tertentu”.62  

Sedangkan fungsi dari evaluasi itu sendiri adalah: 

1) Penilaian berfungsi selektif. 

2) Penilaian berfungsi diagnostik. 

3) Penilaian berfungsi sebagai penempatan. 

4) Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan.63  

Untuk mengetahui apakah siswa telah menguasai bahan yang diajarkan perlu 

diadakan postest sebagai akhir dari proses mengajar. Bentuk dan jenis test yang 

digunakan bisa bermacam-macam, namun tetap berpedoman pada tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Bentuk-bentuk evaluasi terhadap siswa dapat berupa: 

1) Evaluasi bahwa siswa telah menyelesaikan seperangkat program yang 

diberikan. 

2) Ujian tertulis. 

3) Ujian lisan. 

4) Ujian memilih alternatif dari berbagai kemungkinan (multiple choice 

test). 
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5) Ujian memilih laternatif dari dua kemungkinan benar atau salah (true 

false test) 

6) Ujian penampilan (performance test). 

Guru dalam penilaian harus memperhatikan prinsip-prinsip penilaian 

sebagai berikut: 

1) Dalam menilai hasil belajar hendaknya dirancang sedemikian rupa, 

sehingga jelas yang dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan interpretasi 

hasil penilaian. 

2) Penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses 

belajar mengajar, artinya penilaian senantiasa dilaksanakan pada setiap 

proses belajar mengajar sehingga pelaksanaannya berkesinambungan. 

3) Agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam pengertian 

menggambarkan prestasi dan kemampuan siswa sebagaimana adanya. 

Penilaian harus menggunakan berbagai alat penilaian yang sifatnya 

komprehensif. Dengan sifat komprehensif dimaksudkan segi abilitas yang 

dinilainya tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan 

psikomotor. 

4) Penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak lanjut.64  

Penilaian adalah alat untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. 

Dengan kata lain penilaian pembelajaran adalah upaya memberi nilai terhadap 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran meliputi tiga aspek yakni aspek kognitif, aspek 

afektif, dan aspek psikomotor. 
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Penilaian juga mempunyai fungsi-fungsi berikut: 

1) Alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. Dengan 

fungsi ini maka penilaian harus mengacu kepada rumusan-rumusan 

tujuan instruksional. 

2) Umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan mungkin 

dilakukan dalam hal tujuan instruksional, kegiatan belajar siswa, 

mengajar guru, dan lain-lain. 

3) Dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada orang 

tuanya. Dalam laporan tersebut dikemukakan kemampuan dan kecakapan 

belajar siswa dalam berbagai bidang situasi dalam bentuk nilai-nilai 

prestasi yang dicapai.65  

Sedangkan tujuan penilaian adalah: 

1) Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui 

kelebihan dan kekurangan nya dalam berbagai bidang studi atau bidang 

studi yang ditempuh. 

2) Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran 

disekolah, yang seberapa jauh keefektifan nya dalam mengubah tingkah 

laku para siswa kearah tujuan pendidikan yang diharapkan. 

3) Menentukan tindaklanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan 

dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran. 
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4) Memberikan pertanggung jawaban dari pihak sekolah kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud meliputi pemerintah, 

masyarakat, dan para orang tua siswa.66  

 

B. Nilai-Nilai Budaya dan Karakter Bangsa Peserta Didik 

1.  Pengetian Karakter 

Menurut Pusat Bahasa Depdiknas mengartikan karakter sebagai bawaan, 

hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, tempramen, 

dan watak.67 Kata karakter berasal dari kosakata Inggris character, artinya perilaku. 

Selain character, kata lain yang berarti tingkah laku adalah attitude. Bahasa Inggris 

tidak membedakan secara signifikan antara character dan attitude. Secara etimologi 

kata karakter berasal dari bahasa yunani “kharakter”, dan inggris “character”, dan 

Indonesia “karakter” dari sharassein yang berarti membuat tajam, membuat dalam. 

Jadi karakter adalah suatu perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari dalam 

bersikap maupun dalam bertindak.68  

Pendidikan karakter adalah upaya yang disengaja untuk memahami manusia, 

peduli dan inti atas nilai-nilai etis/susila. Menurut Simon Philips, sebagaimana dikutip 

oleh Fatchul Muin menyatakan karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada 

suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan.69  
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Sementara Doni Koesoema memiliki pemahaman yang agak berbeda, 

menurutnya karakter dipandang sama dengan kepribadian. Sedangkan kepribadian 

adalah ciri, atau karakteristik, atau gaya, sifat khas pada diri seseorang yang berasal 

dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, termasuk lingkungan keluarga 

pada masa kecil dan juga bawaan sejak lahir.70  

Dalam Dorland’s Poket Medical Dictionary dinyatakan bahwa karakter 

adalah sifat nyata dan berbeda yang ditunjukkan oleh individu.71 Di dalam kamus 

psikologi dinyatakan bahwa karakter ialah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis 

atau moral, misalnya kejujuran seseorang, biasanya mempunyai kaitan dengan sifat-

sifat yang relatif tetap.72 Karakter bisa tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi 

pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, atau watak. Orang berkarakter 

berarti orang yang memiliki watak, kepribadian, budi pekerti atau akhlak. Dengan 

makna seperti ini berarti karakter identik dengan kepribadian atau akhlak.73  

Menurut Lickona, karakter mulia (good character) meliputi pengetahuan 

tentang kebaikan, lalu menimbulkan komitmen (niat) terhadap kebaikan, dan 

akhirnya benar-benar melakukan kebaikan. Dengan kata lain, karakter mengacu 

kepada serangkaian pengetahuan (cognitives),sikap (attitides), dan motivasi 

(motivations), serta perilaku (behaviors) dan keterampilan (skills).74  
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Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa karakter identik 

dengan akhlak dan merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal mencakup 

seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya, dengan 

dirinya, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungannya. NilaI perilaku 

tersebut terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan 

berdasarkan norma agama, hukum, budaya dan adat istiadat.  

2.    Tujuan Pendidikan Karakter 

Tujuan pendidikan yakni membentuk kepribadian manusia yang baik. 

Pendidikan karakter adalah memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai 

tertentu sehingga terwujud dalam perilaku anak, baik ketika proses sekolah maupun 

setelah proses sekolah (setelah lulus dari sekolah).75 

Pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan 

pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak 

menjadi manusia yang baik. Penanaman nilai dalam diri peserta didik dan pembaruan 

tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan individu. Tujuan ini 

bersifat jangka panjang hal ini tidak sekedar berupa idealisme yang menentukan 

sarana untuk mencapai tujuan ini tidak dapat diverifikasi, melainkan sebuah 

pendekatan dialeksi yang semakin mendekatkan hasil yang ideal dan dapat dievaluasi 

secara objektif.76  

Pendidikan karakter juga bertujuan meningkatkan mutu penyelanggaraan 

dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarahkan pada pencapaian pembentukan 

karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai 
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dengan standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter ini, diharapkan 

peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan 

pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasikan serta mempersonalisasi nilai-

nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam prilaku sehari-hari.  

Pendidikan karakter ini lebih mengutamakan pertumbuhan individu yang 

ada dalam pendidikan. Pendidikan karakter satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Penanaman nilai dalam peserta didik dan pembaharuan kualitas dalam 

lembaga pendidikan yaitu : kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah: 

1) Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai 

manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan 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 yangaman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan 

rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity).77 

 

3. Landasan Pedagogis Pendidikan Karakter 

Fungsi utama pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 

Sisdiknas, adalah “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa”.78 Oleh karena itu, aturan dasar yang mengatur pendidikan nasional (UUD 

1945 dan UU Sisdiknas) sudah memberikan landasan yang kokoh untuk 
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mengembangkan keseluruhan potensi diri seseorang sebagai anggota masyarakat dan 

bangsa. 

Proses pengembangan nilai-nilai yang menjadi landasan dari karakter itu 

menghendaki suatu proses yang berkelanjutan, dilakukan melalui berbagai mata 

pelajaran yang ada dalam kurikulum (pendidikan agama, kewarganegaraan, sejarah, 

geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, bahasa Indonesia, IPS, IPA, matematika, 

pendidikan jasmani dan olahraga, seni, serta ketrampilan). Dalam mengembangkan 

pendidikan karakter bangsa, kesadaran akan siapa dirinya dan bangsanya adalah 

bagian yang teramat penting. Kesadaran tersebut hanya dapat terbangun dengan baik 

melalui sejarah yang memberikan pencerahan dan penjelasan mengenai siapa diri 

bangsanya di masa lalu yang menghasilkan dirinya dan bangsanya di masa kini.  

Selain itu, pendidikan harus membangun pula kesadaran, pengetahuan, 

wawasan, dan nilai berkenaan dengan lingkungan tempat diri dan bangsanya hidup 

(geografi), nilai yang hidup di masyarakat (antropologi), sistem sosial yang berlaku 

dan sedang berkembang (sosiologi), system ketatanegaraan, pemerintahan, dan politik 

(ketatanegaraan/politik/ kewarganegaraan), bahasa Indonesia dengan cara 

berpikirnya, kehidupan perekonomian, ilmu, teknologi, dan seni. Artinya, perlu ada 

upaya terobosan kurikulum berupa pengembangan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi 

pendidikan budaya dan karakter bangsa. Dengan terobosan kurikulum yang demikian, 

nilai dan karakter yang dikembangkan pada diri peserta didik akan sangat kokoh dan 

memiliki dampak nyata dalam kehidupan diri, masyarakat, bangsa, dan bahkan umat 

manusia. 
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Dasar hukum dalam pembinaan pendidikan karakter, antara lain : 

1. Undang-Undang Dasar 1945 amandemen 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan 

penyelenggaraan pendidikan 

5. Permendiknas Nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan 

6. Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi 

7. Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan 

8. Rencana pemerintah jangka menengah nasional 2010-2014 

9. Renstra kemendiknas tahun 2010-2014.79 

 

Pendidikan budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui pendidikan nilai-

nilai atau kebajikan yang menjadi nilai dasar budaya dan karakter bangsa. Kebajikan 

yang menjadi atribut suatu karakter pada dasarnya adalah nilai. Oleh karena itu 

pendidikan budaya dan karakter bangsa pada dasarnya adalah pengembangan nilai-

nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, 

budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. 

4. Prinsip-Prinsip Pendidikan Karakter 

Dalam melaksnakan pengembangan pendidikan karakter di sekolah, perlu 

memerhatikan prinsip-prinsip implemntasi dengan baik, sehingga pengembangan dan 

implementasi pendidikan karakter akan terarh sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai. Adapun prinsip-prinsip pendidikan karakter yang tercantum dalam Kebijakan 

Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010, yaitu : 

a) Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa harus berkelanjutan 

b) Pengembangan melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan 

budaya sekolah. Pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa 

disekolah dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu : 

1. Integrasi nilai melalui mata pelajaran dan muatan local. 

Mengintegerasikan niali-nilai budaya dan karakter bangsa kesetiap mata 
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pelajaran dan muatan local yang bertujuan agar siswa menyadari akan 

pentingnya nilai-nilai tersebut, dan internalisasi nilai-nilai kedalam 

tingkah laku siswa sehari-hari, baik berlangsung di dalam maupun di luar 

kelas. 

2. Integrasi nilai melalui kegiatan pengembangan diri. Pembentukan nilai 

melalui pengembangan diri dapat dilakukan melalui pelayanan konseling 

dan kegiatan ekstrakurikuler. Pengembangan diri berfungsi untuk 

membantu siswa sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minta 

siswa yang diselenggarakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang 

berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. 

3. Kegiatan pengembangan melalui budaya sekolah, pengembangan budaya 

sekolah sebagai pusat belajat siswa dapat dilakukan melalui kegiatan 

rutin, spontan, keteladanan dan pengondisian. 

c) Nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan. Dalam pembelajaran di sekolah, 

materi nilai dan budaya dan karakter bangsa bukanlah bahan ajar biasa. 

Artinya nilai-nilai itu tidak dijadikan pokok bahasan yang dikemukakan 

seperti halnya teori seperti dalam mata pelajaran yang diajarkan disekolah 

selama ini.  

d) Proses pendidikan dilakukan siswa secara aktif dan menyenangkan. 

Implementasi prinsip ini dilakukan oleh siswa, bukan guru. Guru 

menerapkan prinsip “Tut Wuru Handayani” dalam setiap prilaku yang 

ditunjukkan siswa. Prinsip ini juga menyatakan bahwa proses pendidikan 

dilakukan dalam suasana belajar yang menimbulkn rasa senang.80 

 

Sedangkan dalam pusat pengembangan kurikulum tercantum, pendidikan 

karakter harus mengacu pada prinsip-prinsip yaitu : 

a. Mempromosikan nilai-nilai adasr etika sebagai basis karakter 

b. Mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup 

pemikiran, perasaan, dan prilaku 

c. Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan efektif untuk 

membangun karakter 

d. Menciptakan komunitas sekolah yang emiliki kepedulian 

e. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan 

prilaku yang baik 

f. Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang 

yang mengharga semua peserta didik 

g. Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada para peserta didik 

h. Memfungsikan kepada seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral 

yang berbagai tanggung jawab moral untuk pendidikan karakter dan 

setia pada nilai dasar yang sama 

i. Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan yang luas 

dalam membangun inisiatif pendidikan karakter 

j. Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam 

usaha membangun pendidikan karakter 
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k. Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru 

karakter, dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta 

didik81 

 

Dari teori tentang prinsip-prinsip pendidikan karakter di atas, maka 

disimpulkan bahwa, pada dasarnya prinsip-prinsip pendidikan karakter, meliputi : 

pengembangan pembelajaran di dasarkan atas penanaman nilai-nilai akhlak, moral 

dan etika, menekankan pembelajaran aktif, kreatfi, efektif, memberikan motivasi dan 

pembelajaran yang menyenangkan, nilai-nilai karakter diintegerasikan kedalam 

semua mata pelajaran yang diajarkan, peran guru dominan dalam membina karakter 

siswa, pendidikan karakter harus bersifat berkelanjutan dan evaluasi dan penilain 

berbasis karakter tidak hanya mengutamakan penilaian kognitif melainkan 

menekankan penilain afektif (karakter). 

5. Urgensi Pendidikan Karakter 

Menurut Mochtar Buhori, pendidikan karakter seharusnya membawa peserta 

didik ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan 

akhirnya ke pengalaman nilai secara nyata. Permasalahan pendidikan karakter yang 

selama ini ada, di sekolah misalnya, perlu segera dikaji dan dicari alternatif-alternatif 

solusinya serta perlu dikembangkan secara lebih operasional sehingga mudah 

diimplementasikan.82  

Banyak hasil penelitian yang membuktikan bahwa karakter seseorang dapat 

mempengaruhi kesuksesannya. Diantaranya berdasarkan penelitian di Harvard 

University, Amerika Serikat yang menyatakan bahwa ternyata kesuksesan seseorang 

tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) 
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saja, tetapi lebih kepada kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill). 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20 persen 

oleh hard skill dan sisanya 80 persen oleh soft skill. Bahkan orang-orang tersukses di 

dunia bisa berhasil karena lebih banyak didukung kemampuan soft skill daripada hard 

skill. Hal ini mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan karakter peserta didik sangat 

urgen untuk ditingkatkan.83  

Saat ini kita tengah berada di pusaran hegemoni media, revolusi ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK), yang tidak hanya mampu menghadirkan 

sejumlah kemudahan dan kenyamanan hidup bagi manusia modern, tetapi juga 

mengundang serentetan persoalan dan kekhawatiran. Kemajuan teknologi dapat 

mengurangi atau bahkan menihilkan nilai kemanusiaan yang disebut dehumanisasi. 

Thomas Lickona mengungkapkan sepuluh tanda-tanda zaman yang harus diwaspadai, 

karena jika tanda-tanda ini terdapat dalam suatu bangsa, berati bangsa tersebut sedang 

berada di tebing jurang kehancuran. Tanda-tanda tersebut diantaranya pertama, 

meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Kedua, penggunaan bahasa dan kata-

kata yang memburuk. Ketiga, pengaruh peergroup  yang kuat dalam tindak 

kekerasan. Keempat, meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan 

narkoba, alkohol, dan perilaku seks bebas. Kelima, semakin kaburnya pedoman moral 

baik dan buruk. Keenam, menurunnya etos kerja. Ketujuh, semakin rendahnya rasa 

hormat pada orang tua dan guru. Kedepalan, rendahnya rasa tanggungjawab individu 

dan warga negara. Kesembilan, membudayanya ketidakjujuran dan kesepuluh, adanya 

rasa saling curiga dan kebencian diantara sesama.84  

                                                             
83

Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 41 
84

Baca Thomas Lickona, Raising Good Children: From Birth Throught the Teenage Year 

(New York: Bantam Books, 1994) 



50 

 

 
 

Diakui dan disadari atau tidak, perilaku masyarakat kita sekarang terutama 

remaja dan anak-anak menjadi sangat mengkhawatirkan karena mengarah kepada apa 

yang disebut oleh Lickona di atas. Meningkatnya kasus narkoba, pergaulan/seks 

bebas, maraknya angka kekerasan anak dan remaja, dan lain-lain menjadi masalah 

sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas.  

Berbagai kejadian dan fenomena yang terjadi di atas semakin membuka 

mata kita bahwa diperlukan obat yang mujarrab dan ampuh untuk bisa 

menyelesaikan persoalan tersebut. Kata kunci dalam memecahkan persoalan tersebut 

terletak pada upaya penanaman dan pembinaan kepribadian dan karakter sejak dini 

yang dilakukan secara terpadu di lingkungan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, dan 

masyarakat barangkali bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi semua 

persoalan demikian. 

Alasan-alasan kemerosotan moral, dekadensi kemanusiaan yang 

sesungguhnya terjadi tidak hanya dalam generasi muda, tetapi telah menjadi ciri khas 

abad kita. Keadaan ini seharusnya membuat kita perlu mempertimbangkan kembali 

bagaimana lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sehingga mampu 

menyumbangkan perannya bagi perbaikan karakter. Diakui, persoalan karakter atau 

moral memang tidak sepenuhnya terabaikan. Akan tetapi, dengan fakta-fakta seputar 

kemerosotan karakter pada sekitar kita menunjukkan bahwa ada kegagalan pada 

pendidikan yang diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam 

hal menumbuhkan remaja dan anak-anak yang berkarakter dan berakhlak mulia.  

Karakter begitu penting karena dengan karakter yang baik membuat 

seseorang tahan dan tabah dalam menghadapi cobaan dan dapat menjalani hidup 

dengan sempurna. Kestabilan hidup seseorang amatlah bergantung pada karakter. 
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Karakter membuat individu menjadi matang secara emosi, bertanggungjawab, dan 

produktif. Dengan pendidikan karakter seorang anak menjadi cerdas emosinya. 

Kecerdasan emosi adalah bekal terpenting dalam mempersiapkan anak menyongsong 

masa depan. Karena dengannya seorang anak dapat berhasil dalam menghadapi 

segala macam tantangan termasuk tantangan untuk berhasil secara akademik. 

6. Fungsi Pendidikan Karakter 

Fungsi pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah : 

1) Pengembangan : pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi 

pribadi berprilaku baik, ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap 

dan perilaku  yang mencerminkan budaya karakter bangsa. 

2) Perbaikan : memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung 

jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih 

bermartabat. 

3) Penyaring : untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa 

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

bermartabat.85 

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan 

karakter, Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan grand design 

pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. Grand 

design menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan, pelaksanaan, dan 

penilaian pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. Konfigurasi karakter dalam 

konteks totalitas proses psikologis dan sosio-kultural tersebut dikelompokan dalam : 

Olah Hati (Spiritual and Emotional Development), Olah Pikir (Intellectual 
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Development), Olah Raga dan Kinestetik (Physical and Kinestetic Development). 

Pengembangan dan implementasi pendidikan karakter perlu dilakukan mengacu pada 

grand design tersebut.86 Untuk mengetahui nilai, kita tidak dapat memisahkan satu 

pun dari ketiga realitas tersebut.87 

Max Scheler menyatakan bahwa nilai merupakan suatu kenyataan yang pada 

umumnya, tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lain. Atau dapat dikatakan 

sebaliknya, kenyataan-kenyataan lain merupakan pembawa nilai (werttrager) seperti 

halnya suatu benda dapat menjadi pembawa warna merah atau lainnya.88Nilai-nilai 

moral tidak tersembunyi di balik tindakan-tindakan yang pada dirinya bersifat “baik” 

melainkan dibalik tindakan-tindakan yang menyimpan atau mewujudkan nilai-nilai 

lain secara benar.89 

Nilai-nilai yang dianut seseorang atau kelompok sangat mempengaruhi 

sikap dan perilakunya. Karena itu, salah satu cara memahami sikap dan perilaku 

orang adalah mengidentifikasi sistem nilai yang dianutnya. Usaha-usaha untuk 

mengubah sikap dan prilaku individu/kelompok akan lebih efektif dan hasilnya juga 

lebih lama bertahan bila sistem yang dianut dimodifikasi secara struktural dan/atau 

substansial.Gagasan ini menyarankan pentingnya penanaman, pengubahan, 

pembinaan dan pengembangan nilai-nilai yang dianut individu/ kelompok dalam 

kapasitasnya sebagai bagian dari suatu sistem sosial.90 Pendidikan karakter 

merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang 
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meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri 

sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan 

kamil.  

Guru adalah “aktor utama” sekaligus menentukan berhasil atau tidaknya 

proses pembelajaran. Namun pada prinsipnya, mendidik karakter bukan hanya 

menjadi tugas guru saja, melainkan pula diperlukan kepemimpinan kepala sekolah 

yang baik. Dengan demikian, kepala sekolah juga merupakan komponen pendidikan 

yang berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan karakter di sekolah.  

Dalam pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1999 dikemukakan bahwa kepala 

sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi 

sekolah,pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta 

pemeliharaan sarana dan prasarana. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua 

komponen (stakeholders) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen 

pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, 

kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan 

sekolah, pelaksanaan aktivas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana 

prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah. 

7. Nilai-nilai Karakter dalam Pembelajaran 

Berbicara tentang nilai-nilai karakter dalam konteks pembelajaran fikih di 

sekolah tidak bisa tidak akan bersentuhan dengan nilai dan norma-norma: agama, 

sosial, hukum, etika, dan prinsip-prinsip HAM, yang secara substansial berkenaan 

dengan nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, 



54 

 

 
 

sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan.91 Deskripsi kelima nilai utama tersebut 

di atas adalah:  

(a) Nilai-nilai karakter manusia dalam hubungannya dengan Tuhan 

merupakan nilai karakter yang bersifat religious, yakni suatu sifat yang 

inheren dalam diri manusia yang meyakini tentang hal-hal yang ghaib, 

sehingga segala pikiran, perkataan, dan tindakannya selalu berdasarkan 

dan berorientasi pada nilai-nilai ke-Tuhanan yang bersumber dari ajaran 

agama;  

(b) Nilai karakter yang berhubungan dengan diri sendiri meliputi : sikap 

jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, 

percaya diri, berjiwa wirausaha (mandiri), cinta ilmu dan berfikir logis;  

(c) Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama, meliputi : sadar 

akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, patuh terhadap aturan 

sosial, menghargai karya dan prestasi orang lain, santun, dan 

demokratis;  

(d) Nilai karakter dengan sikap dan tindakan menghargai, menjaga serta 

melestarikan alam danlingkungan sekitarnya;  

(e) Nilai kebangsaan mencakup : menghargai nilai-nilai kebhinekaan serta 

keragaman budaya, suku, dan agama.92  

 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter 

bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini : 

a) Agama “Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena 

itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran 

agama dan kepercayaannya. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai 

pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai 

dan kaidah yang berasal dari agama 

b) Pancasila “Negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-

prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. 

Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut 

dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, pendidikan 

budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik 
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menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki 

kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam 

kehidupannya sebagai warga negara. 

c) Budaya “Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup 

bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya. Nilai-nilai 

budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep 

dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat. Posisi budaya yang 

demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya 

menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa. 

d) Tujuan Pendidikan Nasional “Sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki 

setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan 

pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Oleh karena itu, tujuan pendidikan 

nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan 

pendidikan budaya dan karakter bangsa.   

Berdasarkan keempat sumber nilai tersebut, teridentifikasi sejumlah nilai 

untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai berikut ini :  

Tabel 1  

Budaya dan Karakter Bangsa dalam Pembelajaran  

Pendidikan di Sekolah 

 

NO 
BUDAYA DAN KARAKTER 

BANGSAAN 
INDIKATOR 

1 Religius:  

Nilai karakter dalam hubungannya dengan 

Tuhan yang menunjukkan bahwa pikiran, 

perkataan, dan tindakan seseorang yang 

diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-

nilai ketuhanan dan ajaran agamanya. 

1) Merayakan hari besar keagamaan. 

2) Memiliki fasilitas yang dapat digunakan 

untuk beribadah. 

3) Memberikan kesempatan kepada semua 

peserta didik untuk melaksanakan ibadah. 

4) Berdoa sebelum dan sesudah belajar  

2 Jujur:  

Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

1) Melaporkan barang yang hilang 

2) Tranparansi laporan keuangan dan penilaian 

secara berkala 

3) Menyediakan kotak saran dan pengaduan 
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tindakan, dan pekerjaan baik terhadap diri 

sendiri maupun terhadap pihak lain. 

4) Tidak mencontek 

3 Toleransi: Sikap dan tindakan yang 

menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain 

yang berbeda dari dirinya. 

1) Memberikan pelayanan yang sama terhadap 

seluruh warga sekolah tanpa membedakan 

suku, agama, ras, golongan, status sosial, dan 

status ekonomi.  

2) Memberikan pelayanan terhadap anak 

berkebutuhan khusus.   

3) Bekerja sama dalam kelompok yang berbeda. 

4 Disiplin: Tindakan yang menunjukkan 

perilaku terib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

1) Memiliki catatan kehadiran.   

2) Memberikan penghargaan kepada warga 

sekolah yang disiplin.  

3) Memiliki tata tertib sekolah.  

4) Menegakkan aturan dengan memberikan 

sanksi secara adil bagi pelanggar tata tertib 

sekolah.  

5) Membiasakan hadir tepat waktu.  

5 Kerja Keras: Perilaku yang menunjukkan 

upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan guna menyelesaikan 

tugas (belajar atau pekerjaan) dengan 

sebaik-baiknya. 

1) Menciptakan suasana kompetisi yang sehat. 

2) Menciptakan suasana sekolah yang 

menantang dan memacu untuk bekerja keras.  

3) Memiliki pajangan tentang slogan atau motto 

tentang kerja.   

6 Kreatif: Berpikir dan melakukan sesuatu 

secara kenyataan atau logis untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dan 

termutakhir dari apa yang telah dimiliki. 

1) Menciptakan situasi yang menumbuhkan 

daya berpikir dan bertindak kreatif 

2) Pemberian tugas yang menantang munculnya 

karya-karya baru baik yang autentik maupun 

modifikasi.  

7 Mandiri: Sikap dan perilaku yang tidak 

mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

1) Menciptakan situasi sekolah yang 

membangun kemandirian peserta didik. 

2) mengerjakan tugas sekolah tanpa diperintah 

8 Demokrasi: Cara berpikir, bersikap dan 

bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

1) Melibatkan warga sekolah dalam setiap 

pengambilan keputusan. 

2) Menerima perbedaan.  

3) Pemilihan kepengurusan OSIS secara 

musyawarah dan mufakat.  

9 Rasa Ingin Tahu: Sikap dan tindakan 

yang selalu berupaya untuk mengetahui 

lebih mendalam dan meluas dari apa yang 

dipelajarinya, dilihat dan didengar. 

1) Menyediakan media komunikasi atau 

informasi untuk berekspresi bagi warga 

sekolah.  

2) Memfasilitasi warga sekolah untuk 

bereksplorasi dalam pendidikan, ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan budaya.  

10 Semangat Kebangsaan: Cara berpikir, 

bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan 

negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya 

1) Melakukan upacara hari-hari besar nasional.  

2) Menyelenggarakan peringatan hari 

kepahlawanan nasional.  

3) Memiliki program melakukan kunjungan ke 

tempat bersejarah.   

11 Cinta Tanah Air: Cara berpikir, bersikap, 

dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, 

budaya, ekonomi dan politik bangsanya. 

1) Menggunakan produk buatan dalam negeri.  

2) Menyediakan informasi  tentang kekayaan 

alam dan budaya Indonesia. 

3) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar.  

4) Memajang foto presiden dan wakil presiden, 

bendera negara, lambang negara, peta 

Indonesia, gambar kehidupan masyarakat 

Indonesia 

12 Menghargai Prestasi: Sikap dan tindakan 

yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

1) Memberikan penghargaan atas hasil prestasi 

kepada warga sekolah.  

2) Memajang tanda-tanda penghargaan prestasi.  
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masyarakat,  

mengakui, dan menghormati keberhasilan 

orang lain.  

3) Memberikan penghargaan atas hasil karya 

peserta didik.  

13 Bersahabat/Komunikatif: Tindakan yang 

memperlihatkan rasa senang berbicara, 

bergaul, dan bekerja sama dengan orang 

lain.  

1) Suasana sekolah yang memudahkan 

terjadinya interaksi antarwarga sekolah.   

2) Berkomunikasi dengan bahasa yang santun.  

3) Saling menghargai dan menjaga kehormatan. 

4) Pembelajaran yang dialogis.  

14 Cinta Damai: Sikap, perkataan, dan 

tindakan yang menyebabkan orang lain 

merasa senang dan aman atas kehadiran 

dirinya   

1) Menciptakan suasana sekolah dan bekerja 

yang nyaman, tenteram, dan harmonis.  

2) Membiasakan perilaku warga sekolah yang 

anti kekerasan.  

Membiasakan perilaku warga sekolah yang 

tidak bias gender.   

15 Gemar Membaca: Kebiasaan 

menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan 

kebajikan bagi dirinya. 

1) Program wajib baca. 

2) Frekuensi kunjungan perpustakaan.  

3) Menyediakan fasilitas dan suasana 

menyenangkan untuk membaca. 

4) Daftar buku atau tulisan yang dibaca peserta 

didik. 

16 Peduli Lingkungan: Sikap dan tindakan 

yang selalu berupaya mencegah kerusakan 

pada lingkungan alam di sekitarnya dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi. 

1) Pembiasaan memelihara kebersihan dan 

kelestarian lingkungan sekolah.  

2) Tersedia tempat pembuangan sampah dan 

tempat cuci tangan.  

3) Menyediakan kamar mandi dan air bersih.  

4) Pembiasaan hemat energi.  

5) Melakukan pembiasaan memisahkan jenis 

sampah organik dan anorganik.  

17 Peduli Sosial: Sikap dan tindakan yang 

selalu ingin memberi bantuan pada orang 

lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

1) Melakukan kegiatan sosial. 

2) Menyediakan fasilitas untuk menyumbang 

3) Berempati kepada sesama teman kelas.  

18 Tanggung Jawab: Sikap dan perilaku 

seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sebagaimana yang 

seharusnya dia lakukan terhadap dir 

sendiri, masyarakat, lingkungan. 

1) Membuat laporan setiap kegiatan  yang 

dilakukan dalam bentuk lisan maupun 

tertulis. 

2) Pelaksanaan tugas piket secara teratur. 

3) Menghindarkan kecurangan dalam 

pelaksanaan tugas. 

 

Dari kedelapan belas point nilai karakter tersebut di atas, bila diintegrasikan 

dengan materi pembelajaran Fikih  di sekolah sudah mencakup dalam ruang lingkup 

aqidah, syari’ah, dan akhlak serta Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai sumber utama 

dari nilai-nilai karakter dimaksud.  

Berdasarkan grand design  yang dikembangkan Kemendiknas, secara 

psikologi dan sosio kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan 

fungsi dari seluruh potensi individu manusia. Konfigurasi karakter dalam konteks 

totalitas proses psikologis dan sosio-kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam: (1) 
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olah hati (spiritual and emotional development), (2) olah pikir (intellectual 

development), (3) olah raga dan kinestetik (physical and kinesthetic development), 

dan (4) olah rasa dan karsa (affective and creativity development).Seperti yang 

tergambar dalam diagram dibawah ini : 

 

 

 

 

Sumber : Desain Induk Pendidikan Karakter Kemendiknas, 2010 

Proses pembentukan karakter tidak mudah dilakukan, oleh karena itu 

dibutuhkan suatu lembaga pendidikan atau lembaga sosial yang menangani secara 

khusus pembentukan karakter pada anak. Nilai-nilai agama memang tidak selalu 

memiliki kualifikasi nilai moral yang mengikat semua orang, namun nilai-nilai agama 

dapat menjadi dasar kokoh bagi individu dalam kerangka perkembangan kehidupan 

moralnya. Sebab, ada nilai-nilai agama yang selaras dengan nilai-nilai moral. Lickona 

RUANG LINGKUP PENDIDIKAN KARAKTER 

Bersih dan sehat, 

disiplin, sportif, 

tangguh, handal, 

berdaya tahan, 

bersahabat, kooperatif, 

determinatif, 

kompetitif, ceria, dan 

gigih. 

cerdas, kritis, kreatif, 

inovatif, ingin tahu, 

berpikir terbuka, 

produktif, berorientasi 

IPTEK dan reflektif. 

Olah 

raga 

 

Olah 

Rasa/ 

karsa 

olah 

hati 

Ramah, saling menghargai, 

saling menolong, gotong royong, 

nasionalis, kosmopolik, 

mengutamakan kepentingan 

umum, bangga menggunakan 

bahasa dan produk Indonesia, 

dinamis, kerja keras, dan beretos 

kerja. 

Beriman dan bertakwa, jujur, 

amanah, adil, bertanggung 

jawab, berempati, berani 

mengambil, resiko, pantang 

menyerah, rela berkorban, dan 

berjiwa patriotik. 

olah 

pikir 
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dalam bukunya Masnur Muslich menyebutkan penekanan tiga komponen karakter 

yang baik (Component of good character), yaitu moral knowing atau pengetahuan 

tentang moral, moral feeling atau perasaan tentang moral, dan moral action atau 

perbuatan moral. 

1) Moral Knowing 

Moral knowing merupakan hal penting untuk diajarkan yang terdiri dari 

enam hal, yaitu: 1) Moral Awareness (kesadaran moral), 2) Knowing Moral Values 

(mengetahui nilai-nilai moral), 3) Perspective Taking (pengambilan pandangan), 4) 

Moral Reasoning (alasan moral), 5) Decision making (pembuatan keputusan), 6) Self 

Knowledge (kesadaran diri sendiri).Tahapan ini merupakan langkah pertama dalam 

pendidikan karakter. Tahapan ini bertujuan pada penguasaan pengetahuan tentang 

nilai-nilai. Peserta didik harus mampu : 

a) Membedakan nilai-nilai akhlak mulia dan akhlak tercela serta nilai-nilai 

universal 

b) Memahami secara logis dan rasional 

c) Mengenal sosok Nabi Muhammad SAW sebagai figur teladan akhlak 

mulia melalui hadist-hadist dan sunnahnya 

2) Moral Feeling 

Moral Feeling merupakan penguatan aspek emosi peserta didik menjadi 

manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang harus 

dirasakan oleh peserta didik, yaitu kesadaran akan jati diri, yaitu : 

a) Percaya diri (self esteem) 

b) Kepekaan terhadap derita orang lain (emphaty) 
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c) Cinta kebenaran (loving the good) 

d) Pengendalian diri (self control) 

e) Kerendahan hati (humility) 

Bersikap adalah merupakan wujud keberanian untuk memilih secara sadar. 

Setelah itu ada kemungkinan ditindaklanjuti dengan mempertahankan pilihan lewat 

argumentasi yang bertanggung jawab kukuh dan bernalar.  

3) Moral Action  

Moral action adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat 

diwujudkan menjadi tindakan nyata. Perbuatan tindakan moral ini merupakan hasil 

dari dua komponen lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam 

perbuatan yang baik, maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter yaitu kompetensi 

(competence), keinginan (will), dan kebiasaan (habit). 

Ketiga aspek moral tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dan 

ketiganya saling bersinergi. Seorang anak harus diberikan pengetahuan tentang moral 

karena tanpa adanya arahan dari orang tua anak tidak akan memiliki pengetahuan dan 

kesadaran tentang moral yang dengannya anak mengetahui hal-hal baik dan buruk. 

Penanaman perasaan moral dan pelaksanaan atau tindakan moral harus ditanamkan 

sejak dini, karena seorang anak yang sudah terlanjur dan terbiasa melakukan hal-hal 

buruk atau negatif akan sulit sekali untuk penanaman moral kembali, maka sebelum 

hal itu terjadi alangkah baiknya dilakukan pencegahan sebelum kejadian hal yang 

tidak diinginkan. 

8. Penilaian Berbasis Karakter 

Penilaian (assessment) dalam konteks pendidikan atau pembelajaran 

merupaka suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk 
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mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didikan dalam 

rangka membuat keputusan-keputusan berdsarkan criteria dari pertimbangan tertentu. 

Implikasinya, kegiatan penilaian harus digunakan sebagai cara atau teknik untuk 

mendidik sesuai dengan prinsip pedagogis.93 

Adapun prinsip-prinsip penilaian hasil belajar dalam konteks pendidikan 

yang bersifat nilai, diantaranya adalah : 

1) Keberlanjutan, dimana penilaian dilakukan secara terus menerus untuk 

mengetahui seberapa jauh tujuan pembelajaran telah tercapai  

2) Keterpaduan, antara tujuan, materi, metode, dan penilaian itu sendiri 

3) Keterlibatan peserta didik, terutama dalam proses pendidikan yang menuntut 

ke aktifan peserta didik 

4) Pedagogis maksudnya sebagai alat untuk mengukur keberhasilan belajar 

peserta didik, juga sebagai upaya perubahan sikap mereka 

5) Koherensi, yang mengharuskan adanya kaitan antara materi pelajaran yang 

disajikan dengan ranah kemampuan yang akan diukur  

6) Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang 

terkait, termasuk kepada peserta didik.94 

 

Jika dikaitkan dengan system penilaian yang digukan dalam pendidikan 

budaya dan karakter bangsa yang didasarkan atas indicator sebagi ukuran yang 

dilaksanakan secara terus menerus selama siswa berada di sekolah, di satu sisi 

menuntut semua guru untuk focus pada setiap aspek yang dilakukan siswa selama 

berada di lingkungan sekolah. Artinya, selain menuntut kepekaan dan kesiapan guru, 

juga menuntut keprofesionalan guru sebagai seorang pendidika yang sesungguhnya. 

Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa, pengembangan pendidikan budaya dan 

karakter bangsa sangat menekankan focus guru sebagai pendidikan yang professional 

dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam melakukan penilaian terhadap peserta 

didik.  
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 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar dan mengajar, (Bandung:Remaja Rosdakarya 

:1991) , h. 13 
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Disisi lain, penilaian hasil belajar yang demikian, sepertinya hanya terbatas 

pada tugas guru dan selama siswa berada di lingkungan sekolah. Ha ini belum 

berkorelasi dengan aktivitas siswa ketika berada di luar sekolah. Jika pelaksanaan 

pendidikan dan penilaian budaya dan karakter tidak berkelanjutan hingga siswa 

berada di luar, bias jadi pelaksanaanya tidak berjalan terlalu afektif. Apabila 

dihubungkan dengan pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang 

diupayakan melalui program budaya sekolah, maka sasaran penilaian seharusnya 

menjadikan seluruh unsure sekolah, seperti kepala sekolah, guru dan pegawai lainnya 

sebagai pihak yang juga harus di evaluasi.  

Evaluasi yang dimaksud bukan hanya pada wilayah tugas atau kinerja yang 

dilakukan, tetapi juga pada wilayah perkembangan kepribadian sebagai mana yang 

dilakukan terhadap siswa. Untuk itu perlu ada bentuk penilaian yang ditujukkan 

kepada pihak-pihak tersebut (non siswa), seperti bentuk penilaian diri (self-

assesment) yang berhuibungan dengan pendidikan budaya dan karakter bangsa. 

Penilaian diri ini dapat digunakan untuk menilai perkembangan siswa itu sendiri.  

Reys Suydam, Lind Quist dan Snith menyebutkan, bahwa siswa merupakan 

penilaian yang baik (the best assessor) terhadap perasaan dan pekerjaan mereka 

sendiri. Oleh karena itu, guru dapat memulai proses penilaian diri dengan kesempatan 

siswa untuk melakukan validasi pemikiran mereka sendiri atau jawaban-jawaban 

hasil pekerjaan mereka. Penilaian diri dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan 

tanggung jawab pada diri siswa.95 

Dengan demikian, penilaian dapat dipikirkan sebagai rangkaian kesatuan 

dari control guru untuk mengontrol. Keistimewaan rangkaian kesatuan ini 

                                                             
95

 Robert E. Reys, Mari Lyn N. Suidam, Mari N.Lind Quist dan NL.Smith, Helping Children 

Learn Mathematics ( Boston:Ellyn dan Bacon. 1998), h. 33 
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menekankan pada meningkatnya tanggungjawab yang menempatkan siswa untuk 

belajar sendiri. Dari penilaian ini diharapkan efek dari proses pendidikan yang 

dilaksanakan di sekolah dapat tertanam sampai siswa berada di luar lingkungan 

sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif  

merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang 

dialami oleh responden, akhirnya dicarikan rujukannya teorinya.96 Sumber lain 

menyatakan pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak 

menggunakan dasar kerja secara statistik, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif. 

Yaitu unsur inovasi, baik fonologis maupun leksikal yang dimiliki oleh suatu 

kelompok bahasa tertentu secara eksklusif.97  

Untuk memperoleh gambaran mengenai penelitian kualitatif maka, ada 

beberapa ciri-ciri pokok penelitian kualitatif, diantaranya adalah : 

1. Lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung. 

2. Manusia merupakan alat utama pengumpulan data. 

3. Analisis data dilakukan secara induktif. 

4. Tekanan penelitian berada pada proses. 

5. Perencanaan bersifat lentur dan terbuka. 

6. Hasil penelitian merupakan kesepakatan bersama. 

7. Teknik sampling cenderung bersifat purposive. 

8. Makna sebagai perhatian utama penelitian.98 

 

 Penelitian ini melakukan pendekatan berdasarkan pada kenyataan di 

lapangan yang berupa bukti-bukti kualitatif dan apa yang dialami oleh responden.  

Data yang diungkapkan bukan merupakan angka-angka tetapi merupakan kata-kata, 

kalimat-kalimat, paragraf dan dokumen. Obyek penelitian tidak dimanipulasi dan data 

                                                             
96

Sudjarwo, M. S, Metodologi Penelitian Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 25 
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M. Harwijaya, Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Yogyakarta: 
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dikumpulkan melalui pengamatan di lapangan dan wawancara, kemudian di analisis 

secara induktif.  

 Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif bermaksud untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kerjadian yang 

terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif mengambil masalah dengan 

memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada 

saat penelitian dilakukan. Dengan demikian, akan diperoleh pemahaman dan 

penafsiran secara mendalam mengenai makna dari fakta yang relevan. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari 

mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan teknik wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang 

merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis 

maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya 

bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan 

dokomentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi 

catatan adalah obyek penelitian.99  Adapun yang menjadi sumber data dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Data primer  

Adapun lokasi penelitian penulis adalah SMAN 2 Kota Agung Kabupaten 

Tanggamus. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah:  

a. Kepala Sekolah SMAN 2 kKota Agung Kabupaten Tanggamus sebagai 

pemimpin yang bertanggung jawab di sekolah tersebut. 
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b. Guru Pendidikan Agama Islam, yang aktif dalam pembelajaran PAI 

dalam internalisasi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa peserta didik. 

c. Peserta Didik  kelas x SMAN 2 Kota Agung Kabupaten Tanggamus.  

2. Data sekunder yaitu dokumen-dokumen yang relevan dengan rumusan 

masalah penelitian yaitu: gambar, foto, dan catatan yang ada kaitannya 

dengan fokus penelitian. 

Penetapan informan dilakukan secara purposive sampling. Teknik ini juga 

digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui 

penetapan informan yang benar-benar menguasai informasi secara mendalam serta 

dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Teknik purposive sampling ditetapkan 

sampel yang menjadi informan yaitu kepala sekolah, dan guru agama SMAN 2 Kota 

Agung Kabupaten Tanggamus. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode triangulasi 

data. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. 

Bila peneliti menggunakan teknik trianggulasi data, maka sebenarnya peneliti telah 

mengumpulkan data sekaligus menguji kredibiltas data.100 Triangulasi pada 

hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat 

mengumpulkan  dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang 

diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika 

didekati dari berbagai sudut pandang. 
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Adapun upaya dalam pengumpulan data yang diperoleh, penulis 

menggunakan metode sebagai berikut : 

a. Metode Observasi Partisipatif 

 Observasi yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada 

pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.101 Teknik ini dipergunakan 

untuk mendapatkan secara langsung melalui indra penglihatan data yang berkenaan 

dengan pembelajaran  PAI dalam internalisasi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa 

peserta didik di SMAN 2 Kota Agung Kabupaten Tanggamus.   

 Dengan observasi memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi 

yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung 

diperoleh dari data-data. Dan dengan metode observasi memungkinkan peneliti 

melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat prilaku dan kejadian yang terjadi 

di SMAN 2 Kota Agung baik kepala sekolah, guru, karyawan, dan komite serta 

peserta didik. 

 Dalam pasrtispasi pasif (passive participation), peneliti datang di tempat 

kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 

Berdasarkan observasi dalam penelitian ini termasuk dalam observasi berpartisipasi 

pasif (passive participation), di mana peneliti datang di tempat kegiatan yang diamati, 

tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.  Dalam pelaksanaannya, peneliti 

datang ke sekolah, mengamati dan mencatat suasana maupun peristiwa yang terjadi 

pada objek penelitian. 
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b. Metode Wawancara 

Wawancara (Interview) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.102 Sumber lain 

mengatakan wawancara adalah Pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

secara langsung oleh pewancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden 

dicatat atau direkam.103  

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan kepala 

sekolah, guru, peserta didik, staff dan pihak terkait dengan sekolah. Jika dilihat dari 

jenisnya, maka wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara semitersrtuktur. 

Jenis wawancara ini dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas dibandingkan dengan 

wawancara tersrtuktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancara diminta 

pendapat, dan idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan 

secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. 

Adapun langkah-langkah wawancara dalam penelitian kualitatif sebagai berikut: 

a. Menetapkan kepada siapa wawancara akan di lakukan. 

b. Menyimpan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. 

c. Mengawali atau membuka alur wawancara. 

d. Melakukan alur wawancara. 

e. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengahirinya. 

f. Menulis hasil wawancara kedalam catatan lapangan. 

g. Mengidenfitifikasikan tidak lanjut wawabcara yang telah di peroleh
104

 

 

 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data tertulis atau tercetak tentang 

fakta-fakta yang akan dijadikan bukti fisik penelitian, dan hasil penelitian 

                                                             
102

Suharsimi Arikunto, Lo.Cit, h. 200 
103

Sudjarwo, M. S, Lo.Cit., h. 70 
104

 Sugiyono, Op.Cit, h. 235 



69 

 

 
 

dokumentasi ini akan menjadi sangat akurat dan kuat kedudukannya. Apabila fokus 

pada masalah pendidikan khususnya pembelajaran PAI dalam internalisasi nilai-nilai 

budaya dan karakter bangsa peserta didik, maka dicari doukumen yang memuat 

tentang pembelajaran PAI di SMAN 2 Kota Agung serta dokumen tentang 

internalisasi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa peserta didik di sekolah tersebut. 

d. Triangulasi Data 

Triangulasi merupakan cara pemeriksaan keabsahan data yang paling umum 

digunakan. Cara ini dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam teknik 

pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka 

sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu 

mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai 

sumber data. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif fokusnya pada penunjukkan makna, deskripsi, 

penjernihan dan penempatan data pada konteknya masing-masing, dan 

melukiskannya di dalam kata-kata daripada di dalam angka-angka.105 

Analisis data pada penelitian ini terdiri dari tiga aktivitas yaitu sebagai 

berikut: 
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a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah mengolah data mentah yang dikumpulkan, 

diringkas dan disistematisasikan, agar mudah dipahami dan dicermati. 

Reduksi data ini merupakan satu bentuk analisis data sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat verifikasi.106   

b. Display Data 

Display data adalah penyajian data ke dalam sejumlah matriks yang 

sesuai, misalnya matriks urutan waktu yang yang menunjukkan kronologis 

suatu program, matrik jalinan antar komponen di dalam proses suatu 

kegiatan, dan lain sebagainya. Matriks ini untuk memudahkan 

pengkonstruksian di dalam rangka menuturkan, menyimpulkan, dan 

menginterpretasikan data.107 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dimaksudkan untuk menerjemahkan hasil 

analisis dalam rumusan yang singkat, menjelaskan pola urutan dan mencari 

hubungan diantara dimensi-dimensi yang diuraikan.108 

Semua dari seluruh kegiatan analisis data pada penelitian ini terletak 

pada pelukisan atau penuturan tentang apa yang berhasil dimengerti 

berkenaan dengan pembelajaran PAI dalam internalisasi nilai-nilai budaya 

dan karakter bangsa peserta didik di SMAN 2 Kota Agung Kabupaten 

Tanggamus, dan dari sinilah akan didapatkan kesimpulan-kesimpulan yang 

komprehensif dan mendalam. 
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Jadi, data yang didapat dari hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, terutama data yang berkenaan dengan pembelajaran PAI dalam 

internalisasi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa peserta didik di SMAN 2 

Kota Agung, diproses melalui ketiga aktivitas analisis tersebut di atas, dan 

dicek, serta dilacak secara terus-menerus dan berulang-ulang, agar 

menghasilkan kesimpulan akhir yang komprehensif dan mendalam.  
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Deskripsi Tentang Lokasi penelitian 

1. Sejarah SMA N 2 Kota Agung Kabupaten Tanggamus 

SMA Negeri 2 Kotaagung, Tanggamus terletak di Jalan Soekarno-Hatta 

Nomor 2, Komplek Islamic Center, Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. Sekolah 

ini berdiri pada tanggal 24 Juli 2004, sehingga sekolah ini dapat dikatakan belum 

lama berdiri, yaitu: baru sekitar 10 tahun. Pada awalnya, sekolah ini harus 

bergabung dahulu selama satu tahun dengan SMA Negeri 1 Kotaagung, 

Tanggamus, baru kemudian memiliki gedung sendiri yang sangat berdekatan 

dengan Islamic Center, Kabupaten Tanggamus, dan di sebelah kiri sekolah 

terdapat rumah sakit daerah (RSUD) Kotaagung, sedangkan di sebelah kanan 

terdapat sawah yang lapang. Di depan sekolah, ada kantor majelis ulama dan 

perpustakaan daerah yang sekarang sedang mengalami proses renovasi. Sekolah 

ini, tidak berada di pinggir jalan utama Kotaagung, Tanggamus, sehingga untuk 

perjalanan ke sekolah tanpa menggunakan kendaraan akan sedikit mengalami 

kesulitan. 

Pada tahun 2005/2006 SMA Negeri 2 Kotaagung baru memiliki gedung 

sendiri untuk kantor dan 6 ruangan untuk siswa dengan jumlah 216 siswa, 3 kelas 

untuk kelas X dengan jumlah 120 siswa; setiap kelas adalah 40. Dan 3 kelas untuk 

kelas XI dengan jumlah 96 siswa. Guru yang menjadi perintis pertama kali sekolah 

ini adalah Ratna Uli, S. Pd, Sumarno, S. Pd, Yeni Sunatri, S. Pd, Bu Sulistini, dan 

Pak Muksin; yang sekarang sudah menjadi pengawas sekolah. Kepala Sekolah 

pertama kali di sekolah ini adalah Pak Suwarno, S. Pd (2004-2007), kedua adalah 
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Pak Aris Tinami, S. Pd (2007-2008), ketiga adalah Pak Heru Supratono, S. Pd 

(2008-2012), dan keempat adalah Pak Ruslan, S. Pd (2012-sekarang). Dan untuk 

lulusan pertama kali di SMA Negeri 2 Kotaagung adalah tahun 2007 dengan 

akreditasi sekolah adalah “C”. Akreditasi berubah menjadi “B” pada tahun 2012 

ketika pas Pak Heru keluar, dan diharapkan ketika tahun 2006 SMA Negeri 2 

Kotaagung adalah “A”. 

Saat di SMA Negeri 1 Kotaagung, SMA 1 diberi Aula yang di sekat 

menjadi tiga bagian untuk tempat belajar siswa, sehingga waktu belajarnya tetap di 

pagi hari. Untuk guru honor di SMA Negeri 2 Kotaagung, mayoritas adalah 

penduduk asli pribumi disini. Ketika tahun 2007, SMA Negeri 2 Kotaagung 

pertama kali  diterima SNMPTN kira-kira ada 5 anak yang terpilih masuk UNILA. 

2. Visi dan Misi Sekolah SMA N 2 Kota Agung 

a. Visi : 

1) Terintregrasinya adiwiyata dalam kegiatan belajar mengajar sekolah yang 

kondusif dan harmonis dengan tatakrama dan kesantunan serta bernuasa 

islami dan berbudaya lingkungan. 

2) Terbentuknya sikap siswa yang menghargai dan menghormati orang tua, 

Guru, sesama teman yang seagama dan orang lain yang berbeda agama 

sehingga tidak ada diskriminasi terhadap etnis maupun golongan 

minoritas. 

3) Warga sekolah selalu ingin memiliki rasa ingin tahu dalam pelaksanaan 

pengembangan wawasan keilmuan serta peduli dan berbudaya 

lingkungan. 

4) Warga sekolah dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi. 
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5) Adanya peningkatan prestasi Akademik dan Non akademik secara 

signifikan. 

6) Terwujudnya kreatifitas yang berwawasan lingkungan  dan kedisplinan 

serta semangat berkompetensi secara sehat dikalangan warga sekolah . 

7) Terwujudnya sikap warga sekolah berdasar 3R ( reduse, Reuse, Recycle) 

dalam pemanfaatan likungan Sekolah dan sekitarnya. 

8) Terwujudnya sikap warga sekolah yang demokratis, mandiri, 

kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi 

lingkungan hidup serta sumber daya alam. 

b. Misi : 

1) Melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sesuai dengan 

kebutuhan dan Kompetensi yang dimiliki  berbasis lingkungan hidup dan 

karakter bangsa. 

2) Mengintregrasikan Adiwiyata dalam kegiatan belajar mengajar yang 

efektif dan efesien. 

3) Meningkatkan kedisiplinan dalam setiap kegiatan.     

4) Meningktakan perolehan nilai hasil belajar siswa. 

5) Meningkatkan kreativitas siswa berwawasan lingkungan baik akademik 

maupun non akademik. 

6) Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya 

saing. 

7) Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan baik pendidikan umum 

maupun pendidikan agama dan budi pekerti.  
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8) Meningkatnya keterampilan Warga Sekolah dalam Pelestarian, 

Pencegahan Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berbasis 3R ( 

reduse, Reuse, Recycle) untuk menuju kemandirian. 

3. Keadaan Guru SMA N 2 Kota Agung Kabupaten Tanggamus 

Adapun keadaan guru SMA N 2 Kota Agung Kabupaten Tanggamus yaitu : 

Tabel 1 

Keadaan Guru SMA N 2 Kota Agung Kabupaten Tanggamus Tahun pelajaran 

2015/2016 

 

NO NAMA GURU GELAR JABATAN PENDIDIKAN 

1 Ruslan MM Kepala sekolah S2 

2 Amrozi   Pustakawan SMA / sederajat 

3 Andriani Herawati S.Pd Guru Mapel S1 

4 Anistha Subha Yendra S.Pd Guru Mapel S1 

5 Arfah Herawati Dra Guru Mapel S1 

6 Ari Wibowo S.Pd Guru Mapel S1 

7 Asih Triyanti   Guru Mapel SD / sederajat 

8 Baharuddin   Lainnya SMA / sederajat 

9 Basariah Dra Guru Mapel S1 

10 Diah Yusni Indra Syari S.Pd Guru Mapel SMA / sederajat 

11 Edi Chandra S.E. Guru Mapel S1 

12 Eka Maya Sari S.Pd Guru Mapel S1 

13 Eko Sulistyo S.Pd Guru Mapel S1 

14 Elfina Yanas S.Ag Guru Mapel S1 

15 Endang Prihatin S.Pd,  Guru Mapel S1 

16 

Erlina Martalena S.E. 

Tenaga Administrasi 

Sekolah S1 

17 

Febrika Evi Yana   

Tenaga Administrasi 

Sekolah SMA / sederajat 

18 Fina Mega Astuti   Guru Mapel SMP / sederajat 

19 Firdaus S.Pd Guru Mapel S1 

20 Hendra Kusuma S.Pd Guru Mapel S1 

21 Jauri S.Pd Guru BK S1 

22 Joko Buntaran S.Kom Guru TIK S1 

23 Katarina Paresade Dra Guru Mapel S1 

24 

ln. eliyus maini lasari   

Tenaga Administrasi 

Sekolah SMA / sederajat 

25 M. Fanni Hidayat S.Pd.I Guru Mapel S1 

26 Midoni S.Pd.I Guru Mapel S1 

27 Mirhansah   Lainnya SMA / sederajat 

28 

Nurly Fitri   

Tenaga Administrasi 

Sekolah SMA / sederajat 
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29 

Pracoyo Widodo 

S.E., 

S.Pd Guru BK S1 

30 Rahmawati S.Pd,  Guru BK S1 

31 Ratna Uli S.Pd Guru Mapel S1 

32 Regina Ryas S.Pd Guru Mapel S1 

33 Restiana Lusica Sari S.Pd Guru Mapel S1 

34 Rio Sutadeni S.Pd Guru Mapel S1 

35 Rizkha Indria Milda S.Pd Guru Mapel S1 

36 Rodiah S.Pd Guru Mapel S1 

37 Rospa S.Pd Guru Mapel S1 

38 Agus Irawansyah   

Tenaga Administrasi 

Sekolah SMP / sederajat 

39 Sairul   Lainnya SMA / sederajat 

40 Shelawati   Lainnya SMA / sederajat 

41 Siti Nurjanah S.Si Guru Mapel S1 

42 Sumarno S.Pd Guru Mapel S1 

43 Taufan Adi Saputro S.Kom Guru TIK S1 

44 Tri Wahyuni S.Pd Guru Mapel S1 

45 Tutik Sriwahyuningsih S.Pd Guru Mapel S1 

46 Untung Rahmat Riadi S.Pd Guru Mapel S1 

47 Winarni S.Pd Guru Mapel S1 

48 Yeni Suntari S.Pd Guru Mapel S1 

49 Zurliyana S.Pd Guru Mapel S1 

Sumber : Profil SMA N 2 Kota Agung Kabupaten Tanggamus 

 

4. Keadaan Peserta Didik SMA N 2 Kota Agung Kabupaten Tanggamus 

Adapun jelasnya penulis sajikan data-data mengenai peserta didik dari SMA N 2 

Kota Agung Kabupaten Tanggamus sebagai berikut : 

Tabel 2 

Keadaan Peserta Didik SMA N 2 Kota Agung Kabupaten Tanggamus 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

 

No 
Nama 

Rombel 
Kelas  

Jumlah Siswa 

L P Jumlah 

1 X.1 Kelas 10 17 18 35 

2 X.2 Kelas 10 18 17 35 

3 X.3 Kelas 10 18 17 35 

4 X.4 Kelas 10 16 16 32 

5 X.5 Kelas 10 17 18 35 

6 XI IPA.1 Kelas 11 13 16 29 
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7 XI IPA.2 Kelas 11 13 18 31 

8 XI IPS.1 Kelas 11 13 18 31 

9 XI IPS.2 Kelas 11 15 17 32 

10 XI IPS.3 Kelas 11 15 15 30 

11 XII IPA.1 Kelas 12 12 20 32 

12 XII IPA.2 Kelas 12 13 19 32 

13 XII IPS.1 Kelas 12 17 10 27 

14 XII IPS.2 Kelas 12 16 12 28 

15 XII IPS.3 Kelas 12 11 17 28 

16 XII IPS.4 Kelas 12 14 14 28 

Total 238 262 500 

  Sumber : Pofil Sekolah SMA N 2 Kota Agung Kabupaten Tanggamus 

 

5. Keadaan Sarana dan Prasarana SMA N 2 Kota Agung kabupaten 

Tanggamus 

Dalam mencapai tujuan pendidikan, tentunya haus didukung oleh sarana 

dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasaran yang terdapat di SMA N 2 

Kota Agung Kabupaten Tanggamus terdiri dari : 

Tabel 3 

Sarana dan Prasarana SMA N 2 Kota Agung Kabupaten Tanggamus Tahun 

Pelajaran 2015/2016 

 

No Nama Prasarana 

 

Jumlah 

Ruang 

1 Kepala Sekolah 1 

2 Kantor Guru 1 

3 Perpustakaan 1 

4 Lab Biologi 1 

5 Lab Fisika 1 

6 Lab Komputer 1 

7 Lab Kimia 1 

8 Mushola 1 

9 Ruang BP/BK 1 

10 Ruang TU 1 

11 Ruang UKS 1 

12 WC Guru  3 

13 WC Siswa  3 
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B. Penyajian Data Lapangan 

1. Pembelajaran Bidang Studi PAI di SMA N 2 Kota Agung  

a) Perencanaan Pembelajaran Bidang Studi PAI 

Perencanaan pembelajaran merupakan persiapan yang akan dilakukan oleh 

guru sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Guru PAI di 

SMA N 2 Kota Agung menyusun 1angkah-1angkah yang akan dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Perencanaan pembelajaran 

ini disesuaikan dengan kurikulum berlaku.109 

Perencanaan pembelajaran di SMA N 2 Kota Agung diwujudkan dalam 

program pembelajaran untuk tiap mata pelajaran yang disusun oleh setiap guru 

bidang studi masing-masing. Pihak sekolah hanya memberikan rambu-rambu 

penyusunan program pembelajaran berupa jam pelajaran untuk tiap bidang studi 

per minggu, format program tahunan, format pengembangan program semester, 

KD, format penyusunan silabus dan RPP. Dalam konteks ini, tiap guru diharuskan 

mampu menjabarkan seluruh KD ke dalam program pembelajaran dan 

dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelajaran yang disusun pihak madrasah. 

Penyusunan perencanaan pembelajaran di SMA N 2 Kota Agung untuk 

bidang studi PAI dilakukan oleh guru PAI yang kemudian disahkan oleh Kepala 

Sekolah. Perencanaan tersebut mencakup penyusunan prgram tahunan, program 

semester, silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).110 

Perencanan pembelajaran sangat penting bagi guru. Dengan perencanaan 

pembelajaran, guru dapat merealisasikan kegiatan belajar mengajar secara teratur, 

                                                             
109

Ruslan, MM., Kepala Sekolah, Wawancara, tanggal 02 Oktober 2015. 
110

Ruslan, MM., Kepala Sekolah, Wawancara, tanggal 02 Oktober  2015. 
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konsisten, efektif dan efisien. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 

perencanaan, guru SMA N 2 Kota Agung membuat dan menyiapkan (a) program 

tahunan (PROTA), (b) program semester (PROMES), dan (c) Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Program-program dalam perencanaan, khususnya RPP meliputi: 

(1) Standar kompetensi (2) kompetensi dasar, (3) indikator pencapaian, (4) materi 

pokok, (5) kegiatan pembelajaran, (6) sumber/alat/bahan (7) evaluasi.111 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ruslan, MM, Kepala SMA N 

2 Kota Agung, diperoleh informasi bahwa guru bidang studi PAI selalu 

merencanakan tujuan pendidikannya setiap tahun sekali walaupun visi dan misi itu 

tidak berubah namun tujuan dan target yang hendak dicapai terus melakukan 

revisi. Sedangkan guru setiap mata pelajaran diwajibkan untuk menyusun silabus 

dan rencana pelaksanaan pembelajaran, yang termasuk di dalamnya merencanakan 

indikator kompetensi yang ingin dicapai.112 Menurut keterangan Kepala SMA N 2 

Kota Agung, bahwa semua mata pelajaran yang diajarkan di SMA N 2 Kota 

Agung sudah disesuaikan berdasarkan standar isi yang bersumber dari kurikulum 

yang berlaku. 113  

Bahwa setiap guru harus membuat perencanaan kegiatan pembelajarannya. 

Point pertama yang harus dilakukan guru adalah merancanakan tujuan 

pembelajaran dalam silabus dan RPP. Diharapkan setiap guru dalam merencakan 

tujuan pembelajaran tersebut disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan dan 

                                                             
 

111
Observasi Perencanaan Pembelajaran, 12-22 Oktober 2015 

112
Ruslan,MM, Kepala Sekolah, Wawancara, Tanggal 09 Oktober 2015 

113
Ruslan, MM, Kepala Sekolah, Wawancara, Tanggal 09 Oktober 2015 
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karakteristik siswa. Sehingga tujuan yang akan dirumuskan akan dpat bermanfaat 

bagi siswa tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. 114  

Berdasarkan wawancara lanjutan peneliti terhadap Guru SMA N 2 Kota Agung, 

sebelum pelaksanaan pembelajaran berlangsung, guru terlebih dahulu menyusun perangkat 

program pembelajaran. Pernyataan tersebut terungkap dalam wawancara bersama M.Pani 

Hidayat, S.Pd.I., mengenai rencana pembelajaran
,115

  Ia juga merincikan isi perencanaan 

pembelajaran tersebut. Beliau mengatakan, bahwa program pembelajaran disusun dan 

disiapkan sebelumnya, meliputi program tahunan, program semester, silabus, dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP).
 116  

Dipertegas pula oleh guru lainnya, yaitu dengan mempersiapkan rencana 

pembelajaran akan dengan mudah melaksanakan tugas, walaupun awalnya 

kesulitan dalam menyusun RPP tetapi akhirnya akan sangat memudahkan dalam 

membimbing peserta didik dalam belajar, sehingga guru dituntut dapat mengemas 

materi pembelajaran agar menarik peserta didik untuk belajar. 117  

Perencanaan pembelajaran yang baik akan memudahkan para peserta didik 

dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Senada dengan hal ini, 

Kepala SMA N 2 Kota Agung mengatakan, pembelajaran yang dilaksanakan 

mengacu pada perencanaan yang baik. Selaku kepala madrasah, ia mewajibkan 

kepada semua guru untuk melakukan rancangan pembelajaran ini agar peserta 

didik memiliki kemampuan dalam memahami dan mendalami mata pelajaran 
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Ruslan, MM, Kepala Sekolah, Wawancara, Tanggal 09 Oktober 2015 
115

M.Pani Hidayat, S.Pd.I, Guru PAI, Wawancara, Tanggal 09 Oktober 2015 
116

M.Pani Hidayat, S.Pd.I., Guru PAI, Wawancara, Tanggal 09 Oktober 2015 
117

Ruslan, MM., Kepala Madrasah, Wawancara, tanggal 02 Oktober 2015. 
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secara baik, sehingga akan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan juga mutu 

lulusan SMA N 2 Kota Agung. 118  

Dari hasil wawancara bersama M.Pani Hidayat, S.Pd.I., secara teori beliau 

telah melakukan perencanaan pembelajaran. Dimulai dari memetakan Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar, kemudian menentukan minggu efektif belajar, dilanjutkan 

membuat program pengajaran hingga disusunnya silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Semua dilaksanakan dengan mengacu pada standar isi berupa 

standar kompetensi dan kompetensi dasar.119  

Dalam kaitan dengan mengembangkan bahan pembelajaran, M.Pani 

Hidayat, S.Pd.I. melakukan sebuah inovasi dengan cara membuatkan atau 

merangkum dan meringkas bahan pembelajaran tersebut yang kemudian 

disampaikan kepada para siswa.120 Siswa menggandakan sendiri sebagai bahan 

belajar di rumah maupun sebagai pegangan di madrasah ketika guru 

menyampaikan materi ajar.  

Berkenaan dengan pemilihan strategi dan metode belajar, guru-guru SMA 

N 2 Kota Agung menentukannya berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi 

yang akan diajarkan. Karena menurut beliau, semacam ini lebih mengena dan 

mudah dipahami oleh siswa. Mereka dapat mengetahui secara langsung bacaan 

dan gerakan mana yang salah dan yang harus dibenarkan. Demikian juga untuk 
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M.Pani Hidayat, S.Pd.I, Guru PAI, Wawancara, Tanggal 09 Oktober 2015 
119

M.Pani Hidayat, S.Pd.I., Guru PAI, Wawancara, Tanggal 09 Oktober 2015 
120

Observasi Pelaksanaan Perencanaan Pembelajaran, Tanggal 12-22 Oktober 2015 
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kompetensi dasar yang lain, metode dipilih disesuaikan dengan materi ajar dan 

juga ketersediaan medianya termasuk sumber belajarnya.121 

Dari hasil wawancara yang berkaitan dengan instrumen pembelajaran, guru 

menyusun rencana pembelajaran sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. 

Sebagian besar guru dan kepala SMA N 2 Kota Agung ternyata memiliki 

kesamaan pendapat. Mereka sama-sama mengemukakan bahwa, program 

pembelajaran yang dipersiapkan secara baik dapat mengarahkan pembelajaran 

secara terorganisir sesuai dengan karakteristik peserta didik.122  

Observasi mengenai instrumen pembelajaran yang dipersiapkan oleh guru 

di atas juga mengungkapkan hal yang sama, yaitu bahwa pembelajaran yang 

dilakukan di SMA N 2 Kota Agung telah diawali dengan proses perencanaan 

pembelajaran yang matang dan pelaksanan proses pembelajarannya pun 

diselenggarakan secara interaktif, sehingga pembelajaran terarah pada masing-

masing kompetensi dasar yang telah ditetapkan.123  

Obeservasi penulis terhadap perencanaan tujuan pembelajaran yang 

dilaksanakn di SMA N 2 Kota Agung, memang visi, misi dan tujuan yang 

direncanakan selalu dilakukan evaluasi setiap tahun sekali. Apabila visi, misi dan 

tujuan tersebut kurang sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman 

dan IPTEK, maka dilakukan revisi atau perbaiki. Akan tetapi apabila masih cukup 

sesuai atau belum sepenuhnya maka dilakukan pengembangan.124  
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Observasi Pelaksanaan Perencanaan Pembelajaran, Tanggal 12-22 Oktober 2015 
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Ruslan, MM, Kepala Sekolah, Wawancara, tanggal 02 Oktober 2015. 
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Observasi Pelaksanaan Perencanaan Pembelajaran, Tanggal 12-22 Oktober 2015 
124

Observasi Pelaksanaan Perencanaan Pembelajaran, Tanggal 12-22 Oktober 2015 
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Selanjutnya penulis mengobservasi perencanaan tujuan pembelajaran 

dilakukan setiap guru di SMA N 2 Kota Agung, diperoleh data bahwa setiap guru 

memang sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran pada awal semester harus 

melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran termasuk perencanaan tujuan 

pembelajaran dalam bentuk silabus dan RPP. Memang ada beberapa guru yang 

baru mengumpulkannya seelah satu atau dua bulan kegatan pembelajaran 

dilaksanakan. Adapun rumusan tujuan pembelajaran yang direncanakan guru 

sudah baik. Kata-katanya, operasional sehingga mudah untuk diukur, relevan 

dengan materi pelajaran, cukup sesua dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. 

Akan tetapi masih ada rbeberapa rumusan tujuan pembelajaran yang lebih 

mengutamakan aspek kognitif dan psikomotorik daripada aspek afektif atau 

akhlak/sikap.125 

Berikut ini adalah rekapitulasi dan penjelasan telaah terhadap Dokumen 

Perencanaan Pembelajaran SMA N 2 Kota Agung. 

Berdasarkan pada telaah terhadap dokumen RPP, pada aspek pencantuman 

standar Kompetensi, indicator dan tujuan serta kesesuain dengan kurikulum sudah 

cukup baik. Seperti pada tabel berikut : 
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 Observasi Pelaksanaan Perencanaan Pembelajaran, Tanggal 12-22 Oktober 2015 



84 

 

 
 

Tabel 4 

Perencanaan Pembelajaran Komponen Tujuan Pembelajaran  

Guru Bidang Studi SMA N 2 Kota Agung 
 

 

Berdasarkan pada telaah terhadap dokumen RPP aspek Strategi/Metode 

Pembelajaran, pada aspek Bahan belajar mengacu/sesuai dengan tujuan, Bahan belajar 

disusun secara sistimatis, Menggunakan bahan belajar sesuai dengan kurikulum, Memberi 

pengayaan sudah baik. Seperti pada tabel berikut : 

Tabel 5 

Perencanaan Pembelajaran Komponen Materi Pelajaran 

Guru Bidang Studi SMA N 2 Kota Agung 

Berdasarkan pada telaah terhadap dokumen RPP Strategi/Metode 

Pembelajaran aspek Pemilihan metode disesuaikan dengan materi, Penentuan 

langkah-1angkah proses pembeljaran berdasarkan metode yang digunakan, Penataan 

alokasi waktu proses pembelajaran sesuai dengan proporsi, Penetapan metode 

berdasarkan pertimbangan kemampuan siswa, sudah baik. Seperti pada tabel berikut. 

 

No. Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Telaah Dokumen 

1. 

 

Tujuan Pembelajaran  

a Standar Kompetensi  

b. Indikator 

c. Ranah Tujuan (komprehensip) 

d. Sesuai dengan Kunikulum 

 

Sudah Baik 

Sudah Baik 

Sudah Baik 

Sudah Baik 

No. Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Telaah Dokumen 

2. 

Bahan Belajar/Materi Pelajaran 

a. Bahan belajar mengacu/sesuai dengan tujuan 

b. Bahan belajar disusun secara sistimatis 

c. Menggunakan bahan belajar sesuai dengan kurikulum 

d. Memberi pengayaan 

 

Sudah Baik 

Sudah Baik 

Sudah Baik 

Cukup Baik 
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Tabel 6 

Perencanaan Pembelajaran komponen Metode Pembelajaran 

Guru Bidang Studi SMA N 2 Kota Agung 

 

Berdasarkan pada telaah terhadap dokumen RPP komponen Media 

Pembelajaran, aspek Media disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, Media disesuaikan 

dengan materi pembelajaran, Media disesuaikan dengan kondisi kelas, Media disesuaikan 

dengan jenis evaluasi, Media disesuaikan dengan kemampuan guru, Media disesuaikan 

dengan perkembangan siswa, sudah baik. Seperti pada tabel berikut. 

Tabel 7 

Perencanaan Pembelajaran Komponen Media Pembelajaran 

Guru Bidang Studi SMA N 2 Kota Agung 

 

Berdasarkan pada telaah terhadap dokumen RPP komponen Evaluasi 

No. Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Telaah Dokumen 

3. Strategi/Metode Pembelajaran 

a. Pemilihan metode disesuaikan dengan tujuan 

b. Pemilihan metode disesuaikan dengan materi 

c. Penentuan langkah-1angkah proses pembelajaran berdasarkan metode 

yang digunakan 

d. Penataan alokasi waktu proses pembelajaran sesuai dengan proporsi 

e. Penetapan metode berdasarkan pertimbangan kemampuan siswa 

 

Sudah Baik 

Sudah Baik 

Sudah Baik 

 

Sudah Baik 

 

Cukup Baik 

No. Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Telaah Dokumen 

4. Media Pembelajaran 

a. Media disesuaikan dengan tujuan pembelajaran  

b. Media disesuaikan dengan materi pembelajaran 

c. Media disesuaikan dengan kondisi kelas 

d. Media disesuaikan dengan jenis evaluasi  

e. Media disesuaikan dengan kemampuan guru 

f. Media disesuaikan dengan perkembangan siswa 

 

Sudah Baik 

Sudah Baik 

Cukup Baik 

Cukup Baik 

Sudah Baik 

Cukup Baik 
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Pembelajaran aspek Evaluasi mengacu pada tujuan, Mencantumkan bentuk evaluasi, 

Mencantumkan jenis evaluasi, Disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia, Evaluasi 

disesuaikan dengan kaidah evaluasi, sudah baik. Seperti pada tabel berikut. 

Tabel 8 

Perencanaan Pembelajaran Komponen Evaluasi Pembelajaran 

Guru Bidang Studi SMA N 2 Kota Agung 

 

Berdasarkan pada telaah terhadap dokumen perencanaan Pembelajaran SMA 

N 2 Kota Agung, sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan secara 

keseluruhan sudah baik. 

b) Pelaksanaan Pembelajaran Bidang Studi PAI 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses berlangsungnya pembelajaran 

di kelas yang merupakan inti dan proses pendidikan di madrasah, yakni proses 

interaksi guru dengan peserta didik dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran 

pada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Para guru di SMA N 2 Kota Agung 

diberi kebebasan untuk mengembangkan proses pembelajaran sesuai dengan 

kemampuan dan kondisi siswa. Karena kreativitas masing-masing guru berbeda 

dimungkinkan hasil pembelajaran pun berbeda.126  

                                                             
126

Ruslan, MM,  Kepala Sekolah, Wawancara, tanggal 02 Oktober 2015. 

No. Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Telaah Dokumen 

5. Evaluasi 

a. Evaluasi mengacu pada tujuan 

b. Mencantumkan bentuk evaluasi 

c. Mencantumkan jenis evaluasi 

d. Disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia 

e. Evaluasi disesuaikan dengan kaidah evaluasi 

 

Sudah Baik 

Sudah Baik 

Sudah Baik 

Sudah Baik 

Cukup Baik 
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Dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran data yang dikumpulkan tentang 

bagaimana guru mengawali hingga menutup sebuah pembelajaran (kegiatan 

pembukaan, kegiatan inti pembelajaran, dan kegiatan penutup. Berdasarkan observasi 

yang peneliti lakukan terhadap beberapa guru bidang Studi PAI SMA N 2 Kota 

Agung dalam melaksanakan tugas di kelas, terlihat bahwa mereka telah 

mempersiapkan segala sesuatu sebelum masuk ke dalam kelas seperti dokumen 

pembelajaran (Silabus, RPP, Program Semester dan lainnya).127 Pelaksanaan 

pembelajaran merupakan proses berlangsungnya pembelajaran di kelas yang 

merupakan inti dari proses pendidikan di sekolah, yakni proses interaksi guru dengan 

siswa dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran, guru bidang studi PAI 

menyajikan materi secara sistematis sesuai dengan silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran yang telah dipersiapkan,128 karena pelaksanaan pembelajaran 

merupakan implementasi dari perencanaan yang dibuat.  

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh bidang studi PAI SMA N 2 Kota 

Agung dengan menciptakan suasana yang edukatif dan mengoptimalkan kemampuan 

belajar para siswa dengan baik.129 Pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas, 

mengacu pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dia siapkan. Terdiri dari 

kegiatan pendahuluan yang dimulai dari mengucapkan salam, membaca do’a sebelum 

belajar, kegiatan apersepsi, dan memotivasi peserta didik. Kemudian pada kegiatan 

inti, yaitu penyampaian materi pada hari itu, dalam hal ini peserta didik diberikan 

kesempatan untuk secara aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya dalam 
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Observasi Pelaksanaan Pembelajaran, Tanggal 12-26 Oktober 2015 
128

Observasi Pelaksanaan Pembelajaran, Tanggal 12-26 Oktober 2015 
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kegiatan penutup, melakukan evaluasi terhadap peserta didik, dan tidak lupa pula 

memberikan motivasi kepada peserta didik.130  

Pelaksanaan pembelajaran terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup. Dalam kegiatan awal, guru bidang studi PAI mengawali 

pembelajaran dengan meminta siswa berdo’a dan membaca surat pendek secara 

bersama-sama. Kemudian guru melakukan apresepsi dengan mengingatkan siswa 

tentang materi yang telah diajarkan dan dilanjutkan dengan pengenalan materi yang 

akan dipelajari. Dalam kegiatan inti, guru bidang studi PAI mengelola kelas, 

menciptakan suasana kondusif, dan menggunakan metode dan media yang relevan 

dengan materi pembelajaran.131 

Suasana pembelajaran dibuat sekondusif mungkin, dalam hal ini 

pengelolaan kelas dengan membuat meja dan kursi ditata setengah lingkaran, saling 

berhadapan, berkelompok, dan semua menghadap ke papan tulis. Selain itu ada guru 

pendamping (satu kelas dengan dua guru), tujuannya untuk membimbing dan 

memantau siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Guru merangsang 

peserta didik untuk melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemampuan yang 

baik.  

Dalam kegiatan pembelajaran, berdasarkan observasi terhadap guru bidang 

studi PAI, terlihat mereka menggunakan beberapa variasi metode agar pembelajaran 

lebih edukatif dan menyenangkan.132 Menurut Bapak M.Pani Hidayat, S.Pd.I., metode 

yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tidak monoton. Tidak hanya satu 

metode saja, tetapi metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran biasanya 

dua atau tiga metode pembelajaran. Hal ini supaya tidak terjadi kejenuhan pada diri 
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peserta didik. Di antara beberapa metode yang ia gunakan yaitu metode ceramah, 

tanya jawab, diskusi, problem solving, inquiri, cerita, dan pemberian tugas.133  

Pembelajaran dengan menggunakan metode yang lebih bervariasi misal 

mengajak siswa untuk praktek langsung, nampak bahwa keaktifan peserta didik untuk 

mengikuti proses pembelajaran cukup baik. Merasa tertarik dan atusias dalam 

mengikuti mata pelajaran. Terlihat pula bahwa peserta didik merasa butuh untuk 

mencari dan menggali informasi dan pengetahuan yang diberikan.134 

Berdasarkan pada telaah hasil observasi terhadap Pembelajaran komponen 

Kemampuan Membuka Pelajaran, aspek Menarik perhatian siswa, Memberikan 

motivasi awal, Memberikan apersepsi (kaitan materi sebelumnya dengan materi yang 

akan disampalkan), Menyampaikan tujuan pembelajaran, Memberikan acuan bahan 

belajar yang akan, Memberikan acuan bahan belajar yang akan disampaikan, 

Berdasarkan pada telaah terhadap dokumen RPP komponen Evaluasi Pembelajaran 

aspek Evaluasi mengacu pada tujuan, Mencantumkan bentuk evaluasi, 

Mencantumkan jenis evaluasi, Disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia, 

Evaluasi disesuaikan dengan kaidah evaluasi, sudah baik. Seperti pada tabel berikut, 

sudah baik. Seperti pada tabel berikut. 
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Tabel 9 

Pelaksanaan Pembelajaran Komponen Kemampuan Membuka  

Guru Bidang Studi SMA N 2 Kota Agung 

 

 

Berdasarkan pada telaah hasil observasi terhadap Pembelajaran komponen Sikap 

Guru dalam Proses Pembelajaran, aspek Kejelasan artikulasi suara, Variasi gerakan badan 

tidak mengganggu perhatian siswa, Antusiasme dalam penampilan, Mobilitas posisi 

mengajar, sudah baik. Seperti pada tabel berikut, sudah baik. Seperti pada tabel 

berikut. 

Tabel 10 

Pelaksanaan Pembelajaran Komponen Sikap 

Guru Bidang Studi PAI SMA N 2 Kota Agung 

 

 Berdasarkan pada telaah hasil observasi terhadap Pembelajaran komponen 

Penguasaan Bahan Belajar (Materi Pelajaran), aspek Bahan belajar disajikan sesuai dengan 

langkah-langkah yang direncanakan dalam RPP, Kejelasan dalam menjelaskan bahan belajar 

(materi), Kejelasan dalam memberikan contoh, Memiliki wawasan yang luas dalam 

No. Komponen Pelaksanaan Pembelajaran Telaah Obsevasi 

1. 

 

Kemampuan Membuka Pelajaran 

a. Menarik perhatian siswa 

b. Memberikan motivasi awal 

c. Memberikan apersepsi (kaitan materi sebelumnya dengan materi yang 

akan disampalkan) 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

e. Memberikan acuan bahan belajar yang akan disampaikan 

 

Sudah Baik 

Sudah Baik 

Cukup 

 

Sudah Baik 

Cukup 

No. Komponen Pelaksanaan Pembelajaran Telaah Obsevasi 

2. Sikap Guru dalam Proses Pembelajaran 

a. Kejelasan artikulasi suara 

b. Variasi gerakan badan tidak mengganggu perhatian siswa 

c. Antusiasme dalam penampilan 

d. Mobilitas posisi mengajar 

 

Baik 

Cukup 

Baik 

Cukup 
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menyampaikan bahan belajar, sudah baik. Seperti pada tabel berikut, sudah baik. Seperti 

pada tabel berikut. 

Tabel 11 

Pelaksanaan Pembelajaran Komponen Penguasaan Bahan 

Guru Bidang Studi PAI SMA N 2 Kota Agung 

 

Berdasarkan pada telaah hasil observasi terhadap Kegiatan Belajar Mengajar 

(Proses Pembelajaran), aspek Kesesuaian matode dengan bahan belajar yang disampaikan, 

Penyajian bahan belajar sesual dengan tujuan indikator yang telah ditetapkan, Memiliki 

keterampilan dalam menanggapi dan merespon pertanyaan siswa, Ketetapan dalam 

penggunaan alokasi waktu yang tersedia, sudah baik. Seperti pada tabel berikut, sudah 

baik. Seperti pada tabel berikut. 

 

 

 

 

 

 

No. Komponen Pelaksanaan Pembelajaran Telaah Obsevasi 

3. Penguasaan Bahan Belajar (Materi Pelajaran) 

a. Bahan belajar disajikan sesuai dengan langkah-langkah yang 

direncanakan dalam RPP 

b Kejelasan dalam menjelaskan bahan belajar (materi) 

c. Kejelasan dalam memberikan contoh 

d. Memiliki wawasan yang luas dalam menyampaikan bahan belajar 

 

Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

Cukup 
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Tabel 12 

Pelaksanaan Pembelajaran Komponen Penguasaan Bahan 

Guru Bidang Studi PAI SMA N 2 Kota Agung 

Berdasarkan pada telaah hasil observasi terhadap Kemampuan Menggunakan 

Media Pembelajaran, aspek Memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan media, 

Ketetapan/kesesuaian penggunaan media dengan materi yang disampaikan, Memiliki 

keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran, Membantu meningkatkan perhatian 

siswa dalam kegiatan pembelajaran, sudah baik. Seperti pada tabel berikut. 

Tabel 13 

Pelaksanaan Pembelajaran Komponen Kemampuan Menggunakan Media 

Guru Bidang Studi PAI SMA N 2 Kota Agung 

 

 

 

No. Komponen Pelaksanaan Pembelajaran Telaah Obsevasi 

4. Kegiatan Belajar Mengajar (Proses Pembelajaran) 

a. Kesesuaian metode dengan bahan belajar yang disampaikan  

b. Penyajian bahan belajar sesual dengan tujuan indikator yang telah 

ditetapkan 

c. Memiliki keterampilan dalam menanggapi dan merespon pertanyaan 

siswa 

d. Ketetapan dalam penggunaan alokasi waktu yang tersedia 

 

Sudah Baik 

 

Sudah Baik 

 

Cukup Baik 

Sudah Baik 

No. Komponen Pelaksanaan Pembelajaran Telaah Obsevasi 

5. Kemampuan Menggunakan Media Pembelajaran 

a. Memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan media 

b. Ketetapan/kesesuaian penggunaan media dengan materi yang 

disampaikan 

c. Memiliki keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran 

d. Membantu meningkatkan perhatian siswa dalam kegiatan 

pembelajaran 

 

Cukup Baik 

Cukup Baik 

 

Sudah Baik 

 

Sudah Baik 
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c) Evaluasi Pembelajaran Bidang Studi PAI 

Penilaian yang dilakukan guru merupakan evaluasi sebagai tolak ukur 

pencapaian pemahaman siswa terhadap materi, biasanya sebelum memulai pelajaran 

guru akan menginformasikan tujuan pembelajaran pada hari tersebut.135 Dari hasil 

wawancara dengan guru Bidang Studi PAI, diperoleh data bahwa penilaian hasil 

belajar dilakukan melalui tes, pengamatan, pemberian tugas dan bentuk lain sebagai 

alat penilaian. Penilaian tersebut terdiri dari tes sumatif dan formatif, ulangan harian 

diberikan setiap akhir (KD) Kompetensi Dasar, yang dilanjutkan ulangan MID 

semester atau tengah semester, dan ulangan umum atau UAS (Ujian akhir semester). 

136 

 Selain data diatas, dari hasil wawancara dengan guru Bidang Studi PAI, 

diperoleh data bahwa penilaian yang dilakukan terhadap siswa tidak hanya melalui 

tes tertulis saja, pemberian tugas, melakukan percobaan-percobaan serta penilaian 

keaktifan siswa di kelas juga menjadi standar guru dalam menilai. 137  

 Data tersebut diperkuat keterangan siswa, yang menyatakan bahwa mereka 

selalu mengadakan ulangan harian minimal satu bulan sekali atau akhir bab 

pembelajaran, dan pada pelaksanaan pembelajaran dikelas susunan kursi dibuat 

berkelompok, dimaksudkan siswa yang pandai dapat membantu temannya belajar, hal 

tersebut sengaja diatur guru, untuk membantu guru dalam pembelajaran, dan guru 

memberi nilai tambah pada siswa tersebut. 138 
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 Hasil wawancara peneliti dengan siswa lainnya diperoleh data bahwa 

pemberian tugas dengan cara bekerja sama /kelompok, sangat membantu siswa dalam 

memahami materi yang diajarkan di kelas.139 

 Data di atas diperkuat oleh keterangan guru Bidang Studi PAI, bahwa 

instrumen yang dilakukan guru dalam menilai siswa merupakan pengembangan dari 

indikator yangada di KD pada silabus mata pelajaran. Sehingga guru harus 

mempunyai atau membuat soal-soal, atau bank soal yang dapat digunakan setiap kali 

ualangan harian akan dilakukan, sehingga guu tidak repot membuat soal. 140 Dari 

hasil observasi terlihat bahwa guru mempunyai bank soal/ kumpulan soal yang dibuat 

sendiri, sebagai bahan tes bagi siswa141 

Evaluasi dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur 

tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan 

penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. 

Evaluasi dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram dengan 

menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, 

pengukuran sikap, Evaluasi hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, 

portofolio, dan Evaluasi diri. Evaluasi hasil pembelajaran menggunakan Standar 

Evaluasi Pendidikan dan Panduan Evaluasi Kelompok Mata Pelajaran. Kegiatan 

evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai peserta didik. Sejauhmana mereka 

menerima materi pembelajaran yang diberikan.  

 Guru Bidang Studi PAI dalam kegiatan evaluasi mengatakan bahwa yang 

biasa saya lakukan yaitu ketika setelah selesai menyampaikan materi pembelajaran, 

kemudian diadakan ulangan harian. Untuk instrumen yang saya gunakan adalah 
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terdiri dari tes tertulis yang terdiri dari essay dan multiple choice. Kemudian selain tes 

tertulis, dilakukan juga tes lisan, seperti hafalan ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan 

dengan materi pelajaran yang berlangsung.142 Dalam aspek Evaluasi dalam 

pembelajaran ini meliputi Evaluasi saat proses dan hasil belajarnya, yang dituangkan 

dalam dua indikator sebagai berikut: (a) memantau kemajuan belajar selama proses; 

(b). melakukan Evaluasi akhir sesuai dengan kompetensi/ tujuan. 143  

Guru Bidang Studi PAI dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar telah 

melaksanakan tugasnya dengan baik. Terlihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan 

yaitu menilai hasil dan proses pembelajaran yang telah dilakukan.144 Berdasarkan 

hasil observasi, peneliti menemukan bahwa sebagian besar Guru Bidang Studi PAI 

telah menyusun alat dan instrumen evaluasi pembelajaran baik yang menyangkut 

aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik siswa. Dari aspek kognitif beliau telah 

menyusun beberapa daftar pertanyaan baik yang berupa tes tertulis maupun tes lisan 

berupa pilihan ganda, essay, jawaban singkat maupun uraian.145 Soal disesuaikan 

dengan materi yang telah disampaikan. Untuk aspek afektif, Guru Bidang Studi PAI 

menggunakan alat evaluasi dengan menggunakan pengamatan secara langsung 

terhadap kegiatan siswa selama mengajar, bagaimana keaktifan siswa, tingkat 

ketertarikan dengan materi pelajaran dan juga mengenai bagaimana keaktifan dan 

kerjasama siswa ketika metode diskusi kelompok dilakukan. Sedangkan untuk aspek 

psikomotorik beliau menggunakan alat evaluasi berupa praktek langsung atau unjuk 

kerja atau demonstrasi.146  
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Beberapa temuan yang diperoleh dilapangan selama pengamatan adalah 

Evaluasi proses dilakukan guru dengan melihat bagaimana anak melakukan aktifitas 

untuk memperoleh hasil belajar dari awal hingga akhir. Evaluasi proses ini dilakukan 

oleh guru untuk melihat kemajuan belajar peserta didik sehingga ada perubahan 

perilaku terutama ketika belajar sejauh mana anak dapat memahami materi yang 

diajarkan dan melihat kemampuan selama belajar berlangsung.  

 Berdasarkan pada telaah hasil observasi terhadap Evaluasi Pembelajaran, aspek 

Evaluasi relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan, Menggunakan bentuk dan jenis ragam 

Evaluasi, Evaluasi yang dilakukan sesuai dengan RPP, sudah baik. Seperti pada tabel 

berikut. 

Tabel 14 

Pelaksanaan Pembelajaran Komponen Evaluasi Pembelajaran 

Guru Bidang Studi PAI SMA N 2 Kota Agung 

 

 Berdasarkan pada telaah hasil observasi terhadap Kemampuan Menutup 

Pembelajaran, aspek Meninjau kembali materi yang telah diberikan, Memberi kesempatan 

untuk bertanya dan menjawab pertanyaan, Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa, sudah baik. Seperti pada tabel berikut. 

 

 

No. Komponen Evaluasi Pembelajaran Telaah Observasi 

1. 

 

Evaluasi Pembelajaran 

a. Evaluasi relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan 

b. Menggunakan bentuk dan jenis ragam Evaluasi  

c. Evaluasi yang dilakukan sesuai dengan RPP 

 

Baik 

Cukup 

Baik 
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Tabel 15 

Pelaksanaan Pembelajaran Komponen Kemampuan Menutup Pembelajaran 

Guru Bidang Studi FikPAI SMA N 2 Kota Agung 

 

Berdasarkan pada telaah hasil observasi terhadap Tindak Lanjut, aspek 

Memberikan tugas kepada siswa baik secara individu maupun kelompok, Menginformasikan 

materi/bahan belajar yang akan disampaikan berikutnya, Memberikan motivasi untuk selalu 

terus belajar, sudah baik. Seperti pada tabel berikut. 

Tabel 16 

Pelaksanaan Pembelajaran Komponen Tindak Lanjut Pembelajaran 

Guru Bidang Studi PAI SMA N 2 Kota Agung 

 

 Berdasarkan pada telaah terhadap Evaluasi Pembelajaran Guru Bidang Studi PAI 

dapat disimpulkan secara keseluruhan sudah baik. 

 

 

 

No. Komponen Evaluasi Pembelajaran Telaah Observasi 

2. Kemampuan Menutup Kegiatan Pembelajaran 

a. Meninjau kembali materi yang telah diberikan 

b. Memberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan 

c. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan 

siswa 

 

Cukup 

Baik 

 

Cukup 

No. Komponen Evaluasi Pembelajaran Telaah Observasi 

3. Tindak Lanjut/Follow Up 

a. Memberikan tugas kepada siswa baik secara individu maupun 

kelompok 

b. Menginformasikan materi/bahan belajar yang akan disampaikan 

berikutnya 

c. Memberikan motivasi untuk selalu terus belajar 

 

Baik 

 

Baik 

 

Baik 
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2. Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa di SMA N 2 Kota Agung 

Berdasarkan data hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dengan guru 

Bidang Studi PAI SMA N 2 Kota Agung yang peneliti jadikan sebagai nara 

sumber/informan dalam penelitian ini, diperoleh data bahwa pengembangan nilai-

nilai karakter dalam materi pembelajaran Bidang Studi PAI dilakukan melalui 

tahapan-tahapan pembejarannya.  

Berikut hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di Madrasah yang 

menjadi objek penelitian: “Jika dilihat dari segi fungsi, tujuan, dan nilai-nilai 

pendidikan karakter bangsa yang harus diintegrasikan (dicantumkan) dalam 

perencanaan pembelajaran dan diimplementasikan (diterapkan) dalam proses 

pembelajaran, maka sangat relevan (sesuai) dengan nilai-nilai pendidikan karakter 

yang terkandung di dalam bidang studi PAI. Menurut M.Pani Hidayat, S.Pd.I, nilai-

nilai karakter yang relevan yang terkandung di dalam ruang lingkup atau kurikulum 

bidang studi PAI tersebut antara lain: religius, jujur, peduli, kasih sayang, disiplin, 

tanggungjawab, demokratis, toleransi, kerjasama, kerja keras, taat aturan/norma-

norma sosial, bergaya hidup sehat, tekun, rasa hormat, sadar akan hak dan 

kewajiban.147 

1) Penanaman Nilai Religius  

Sebelum proses KBM berlangsung, siswa terlebih dahulu diminta untuk 

berdo’a sebelum memulai pelajaran dengan membaca surat pendek dan serta 

mengaji148 Dari hasil wawancara dengan salah satu siswa kelas x, guru 

Bidang Studi PAI selalu mengajarkan kepada kami untuk selalu mengerjakan 

shalat lima waktu dalam keadaan apapun, sebab shalat lima waktu 
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M.Pani Hidayar, S.Pd.I., Guru PAI, Wawancara, Tanggal 09 Oktober 2015  
148

Observasi, Nilai-nilai Karakter Bangsa di, 1-16 Oktober 2015 
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mencerminkan sikap bertanggungjawab. Beliau selalu datang untuk 

pembinaan dan kalau berhalangan hadir beliau memberitahu kepada salah 

satu dari kami. Dan masih banyak lagi teladan yang beliau ajarkan kepada 

peserta didik.149 

2) Penanaman Nilai Kejujuran 

Dalam upaya pengembangan nilai-nilai karakter bangsa dalam kaitan 

dengan nilai kejujuran berdasarkan observasi yang peneliti lakukan guru 

Bidang Studi PAI SMA N 2 Kota Agung selalu mengajarkan kepada peserta 

didik untuk berperilaku jujur dengan menyesuaikan antara ucapan dan 

perbuatan. Kemudian M.Pani Hidayat, S.Pd. I., menjelaskan bahwa 

pengembangan perilaku jujur pada saat mengerjakan tugas (ulangan) dengan 

cara tidak mencontek, apapun yang dihasilkan akan membawa kepuasan 

tersendiri bagi peserta didik yang bersangkutan.150 Beliau juga selalu 

mengajarkan bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Melihat setiap 

perbuatan yang dilakukan hambanya. Disamping itu beliau juga mengajarkan 

pentingnya percaya diri atas hasil usaha yang dilakukan, belum tentu jawaban 

kawan atau peserta didik lain itu benar sehingga hal ini bisa meminimalisasi 

terjadinya perilaku ketidakjujuran (mencontek) di kalangan peserta didik.151 

3) Penanaman Nilai Toleransi  

  Pengembangan nilai-nilai karakter bangsa dalam kaitan dengan nilai 

toleransi, M.Pani Hidayat, S.Pd. I., guru Bidang Studi PAI, selalu 

memberikan bimbingan kepada peserta didik tanpa membedakan siswa yang 
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Lia Apriliana, Siswi, Wawancara, Tanggal 22 Oktober 2015 
150

Observasi, Nilai-nilai Karakter Bangsa di, 1-16 Oktober 2015 
151

Observasi, Nilai-nilai Karakter Bangsa di, 1-16 Oktober 2015 
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satu dengan yang lain yang memiliki perbedaan suku, ras, agama bahkan 

status sosial.152  

  Begitu juga dalam memberikan tugas, beliau selalu meminta siswa 

untuk bekerjasama dalam kelompok yang berbeda, hal tersebut dimaksudkan 

agar peserta didik lebih bisa menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan 

dalam kelompoknya. Peserta didik akan menyadari bahwa setiap orang 

memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan demikian, 

setiap individu tidak akan ada yang merasa paling hebat dan meremehkan 

orang lain sehingga sikap toleransi terhadap sesama akan tertanam dalam hati 

peserta didik.153 

4) Penanaman Nilai Disiplin 

  Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, terlihat 

bahwa sebagai pendidik/ guru, mereka merasa bertanggungjawab terhadap 

sikap dan perilaku peserta didik, karena di akherat kelak mereka akan 

dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Dalam setiap 

perilaku yang kami lakukan kami selalu mencerminkan karakter mulia.154  

  Hal ini tidak hanya dilakukan oleh guru Bidang Studi PAI tetapi juga 

guru lainnya. Sebagai contoh dalam menerapkan budaya disiplin kepada 

peserta didik seperti diterapkan dalam pelaksanaan shalat dzuhur berjamaah 

yang dilakukan di sekolah. Kelas yang mendapat giliran shalat dzuhur 

berjamaah tanpa disuruhpun mereka segera melaksanakannya. Hal ini sudah 

menjadi kebiasaan sebab guru-guru terutama guru Bidang Studi PAI selalu 
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Observasi, Nilai-nilai Karakter Bangsa di, 1-16 Oktober 2015 
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M.Pani Hidayat, S.Pd.I., Guru PAI, Wawancara, tanggal 09 Oktober 2015 
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M.Pani Hidayat, S.Pd.I., Guru PAI, Wawancara, tanggal 09 Oktober 2015 
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mengikuti shalat dzuhur berjamaah tersebut. Hal ini menjadi teladan bagi 

siswi-siswi muslim untuk selalu mengikuti jadwal tersebut dan jika tidak 

mengikutinya mereka merasa malu sendiri.155 

5) Penanaman Nilai Kerja Keras 

  Dalam melakukan proses pembelajaran, guru Bidang Studi PAI 

berupaya untuk selalu menciptakan suasana kompetensi yang sehat, 

menciptakan suasana belajar yang memacu daya tahan kerja para siswa. 

Sehingga para siswa terdorong untuk lebih giat dalam mengikuti kegiatan 

belajar dengan bersungguh-sungguh dalam mengatasi hambatan belajar serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.156 Secara eksplisit, mengajarkan 

kepada peserta didik akan arti nilai kerja keras dan ketekunan. Hal tersebut 

dipertegas dengan pernyataan siswa bahwa dalam mengajar guru Bidang 

Studi PAI selalu mengajarkan untuk bertawakal atas semua usaha yang telah 

dikerjakan terutama dalam hal belajar.157 

6) Penanaman Nilai Kreatif 

  Dalam kaitan dengan nilai kreatif, Guru Bidang Studi PAI selalu 

berusaha untuk menciptakan situasi pembelajaran dengan penuh kreativitas. 

Hal tersebut menggambarkan bagaimana guru dapat menggunakan 

pendekatan-pendekatan yang imajinatif sehingga kegiatan pembelajaran dapat 

semakin lebih menarik, menarik sehingga dalam proses tersebut bisa 

menumbuhkan daya pikir siswa untuk bertindak kreatif. Kemudian 

memberikan kesempatan dan waktu yang leluasa kepada setiap peserta didik 
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Observasi, Nilai-nilai Karakter Bangsa di, 1-16 Oktober 2015 
156

M.Pani Hidayat, S.Pd. I., Guru PAI, Wawancara Nilai-nilai Karakter Bangsa Tanggal 09 

Oktober 2015 
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Rina Triyana, Siswi, Wawancara, Tanggal 24 Oktober 2015 
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untuk mengeksplorasi dan melakukan pekerjaan terbaiknya, tidak 

mengintervensi akan tetapi memberikan motivasi dalam menyelesaikan tugas-

tugasnya secara produktif.158 Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan siswa 

bahwa mereka selalu diajarkan untuk mau membuka pikiran secara luas 

dalam mempelajari berbagai hal.159 

7) Penanaman Nilai Mandiri 

  Dalam proses pembelajaran peserta didik diarahkan agar menjadi 

peserta didik yang mandiri. Yang dimaksud dengan mandiri disini adalah 

suatu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. Dalam hal ini M.Pani Hidayat, S.Pd.I., selalu 

menciptakan suasana kelas yang memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk bekerja mandiri, artinya dalam proses KBM berlangsung beliau 

memberikan penguatan terhadap siswa kalau mau bersungguh-sungguh maka 

dia akan berhasil.160 Hal ini dikuatkan dengan pernyataan salah satu siswa 

kelas x bahwa beliau selalu memberikan nasehat untuk tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas, serta 

membiasakan diri untuk mencari solusi atas suatu permasalahan yang 

dihadapi.161 

8) Penanaman Nilai Demokratis 

  Mengajak siswa untuk berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai 

secara sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Secara prinsip, 

demokrasi tercipta karena adanya saling menghormati dan menghargai satu 

sama lain. Dalam hal ini guru bidang studi PAI menciptakan suasana 
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Observasi, Nilai-nilai Karakter Bangsa , Tanggal 1-16 Oktober 2015 
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Deni Adriansyah, Siswa, Wawancara pada Tanggal 24 Oktober 2015 
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Observasi, Nilai-nilai Karakter Bangsa, 1-16 Oktober 2015  
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Herlita, Siswi, Wawancara pada tanggal 24 Oktober 2015 
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kesetaraan tanpa sekat-sekat kesukuan, agama, derajat, atau status ekonomi. 

Begitu juga Ibu NeBpaat M.Pani Hidayatliyana, S.Pd. I. juga berusaha 

menciptakan bagaimana agar proses pembelajaran yang berlangsung selalu 

terjadi dialog yang interaktif diantara siswa. Sehingga siswa diajak untuk 

berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban 

dirinya dan orang lain.162 Hal ini diperkuat dengan pernyataan siswa bahwa 

peserta didik diberikan ruang untuk mengekspresikan diri secara 

bertanggungjawab.163 

9) Penanaman Nilai Rasa ingin tahu 

  M.Pani Hidayat, S.Pd.I., selalu memanfaatkan fasilitas yang ada 

dalam hal ini guna menambah referensi siswa saat mengikuti pelajaran Bidang 

Studi PAI.164 Dengan demikian, siswa memiliki sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang 

dipelajari. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan dari salah satu siswa bahwa 

dalam mengajar ibu M.Pani Hidayat, S.Pd.I., memberikan izin kepada siswa 

untuk menggunakan fasilitas yang ada untuk menambah pengetahuan 

mereka.165 

10) Penanaman Nilai Semangat Kebangsaan 

  Sebagai guru Bidang Studi PAI, dalam memberikan materi pelajaran, 

mengajak siswa untuk berfikir dan bertindak serta berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa diatas kepentingan individu maupun 

golongan. Artinya peserta didik diajarkan untuk mampu melahirkan jiwa 

nasionalisme dan patriotisme dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai 
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M.Pani Hidayat, S.Pd. I., Guru PAI, Wawancara, tanggal 09 Oktober 2015 
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Muslimah, Siswi, Wawancara, pada tanggal 2524 Oktober 2015 
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Observasi, Nilai-nilai Karakter Bangsa, 1-16 Oktober 2015 
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Ferdi Triansah, Siswa, Wawancara, pada tanggal 24 Oktober 2015 
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persatuan, persaudaraan, kebersamaan, dan keharmonisan dengan sesama. 

Sebagai contoh mengajak siswa melakukan kunjungan ke tempat bersejarah 

(museum).166 

 

11)  Penanaman Nilai Cinta Tanah Air 

  Mendorong prilaku individu untuk memiliki rasa bangga, rasa 

menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas terhadap negara. Dalam 

memberikan materi yang berhubungan dengan cinta tanah air, M.Pani 

Hidayat,S.Pd.I, mengajak siswa untuk berfikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan penghargaan tinggi terhadap bahasa, sosial, budaya bangsanya, 

salah satunya dengan memajang foto presiden dan wakil presiden, lambang 

negara, peta indonesia, pahlawan dan menggunakan produk buatan dalam 

negeri.167 

 

12) Penanaman Nilai Menghargai Prestasi 

  Pendidikan adalah proses memindahkan ilmu pengetahuan dan 

informasi dari guru ke peserta didik. Karena merupakan proses maka sebagai 

seorang guru, M.Pani Hidayat, S.Pd.I., memberikan penghargaan atas hasil 

karya peserta didik dengan mengucapkan selamat dan memberikan bingkisan 

kepada siswa teladan, dengan begitu akan terciptalah suasana pembelajaran 

yang dapat memotivasi peserta didik untuk terus berprestasi.168  

13) Penanaman Nilai Bersahabat/Komunikatif 

  Hal sederhana yang dapat dilakukan guru dalam hal ini misalnya 

dengan membiasakan untuk menyapa atau mengucapkan salam (bagi yang 

                                                             
166
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beragama Islam) ketika bertemu dengan peserta didik. Kemudian 

menciptakan Seting kelas yang memudahkan terjadinya interaksi peserta didik 

dalam melaksanakan proses kegiatan pembelajaran Bidang Studi 

PAI.169Artinya guru Bidang Studi Fikih mengajak siswa untuk melaksanakan 

pembelajaran yang dialogis serta berkomunikasi menggunakan bahasa yang 

santun.170 

  Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan siswa bahwa disela-sela 

proses pembelajaran Bidang Studi PAI selalu memberikan nasehat untuk tidak 

mencari-cari keburukan teman sekolah, tidak saling menggunjing dan 

menganggap teman sebagai saudara.171 

14) Penanaman Nilai Cinta Damai  

  Selalu membiasakan perilaku warga sekolah yang anti kekerasan dan 

kekerabatan dikelas yang penuh kasih sayang sehingga tercipta suasana 

sekolah yang tenteram dan harmonis.172 Hal tersebut diperkuat oleh 

pernyataan siswa bahwa ketika bertemu dengan teman mereka saling 

mengucapkan salam.173 

15) Penanaman Nilai Gemar Membaca  

  Sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi 

semakin memudahkan peserta didik untuk mencari bahan referensi agar 

peserta didik gemar membaca. Dalam pembelajaran Bidang Studi PAI, 

M.Pani Hidayat, S.Pd.I., menerapkan program wajib baca.174 Hal tersebut 
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M.Pani Hidayat, S.Pd. I., Guru PAI, Wawancara, Tanggal 09 Oktober 2015 
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Observasi, Nilai-nilai Karakter Bangsa, Tanggal 1-16 Oktober 2015 
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Sri Rahayu, Siswi, Wawancara, Tanggal 09 Oktober 2015 
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M.Pani Hidayat, S.Pd. I., Guru PAI, Wawancara, Tanggal 09 Oktober 2015 
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Rio Rivandi, Siswa, Wawancara, Tanggal 09 Oktober 2015 
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M.Pani Hidayat, S.Pd.I., Guru PAI, Wawancara, Tanggal 09 Oktober 2015 
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diperkuat dengan pernyataan siswa bahwa bapak M.Pani Hidayat, S.Pd.I., 

mengajak siswa melakukan kunjungan ke perpustakaan, sehingga 

pembelajaran yang dilaksanakan akan memotivasi anak menggunakan 

referensi.175 

16) Penanaman Nilai Peduli Lingkungan 

  Kepedulian peserta didik pada lingkungan dapat dibentuk melalui 

budaya sekolah yang kondusif.. Misalnya dengan membiasakan para siswa 

untuk selalu memelihara kebersihan dan keasrian lingkungan kelas.176 Hal 

tersebut dilakukan dengan cara selalu memberikan arahan kepada siswa untuk 

memisahkan jenis sampah organik dan non organik di sela-sela penyampaian 

materi Bidang Studi Fikih.177 

17) Penanaman Nilai Peduli Sosial 

  Menciptakan suasana belajar yang membangun kerukunan terhadap 

sesama siswa didalam maupun diluar kelas. Beberapa alternatif kegiatan yang 

dapat diadakan dalam kerangka mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai 

kepedulian dalam diri seorang peserta didik, misalnya memfasilitasi kegiatan 

yang bersifat sosial, melakukan aksi sosial.178 Hal tersebut diperkuat dengan 

pernyataan siswa bahwa setiap tahun sekali selalu diselenggarakan bakti 

sosial dengan mengumpulkan barang-barang yang bisa dipakai.179 

18) Penanaman Nilai Tanggung Jawab 

  Mengajarkan kepada para siswa untuk bersikap dan berperilaku 

dengan penuh rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan 
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kewajibannya sebagai seorang siswa. Contohnya melaksanakan tugas piket 

secara teratur, serta peran serta aktif dalam kegiatan sekolah.180 

  Berdasarkan data-data yang telah peneliti paparkan di atas terlihat 

jelas bahwa Guru Bidang Studi PAI telah menjalankan perannya sebagai 

pendidik dan berupaya mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa di SMA N 

2 Kota Agung dengan memberikan contoh teladan yang baik kepada para 

peserta didik. Hal ini didasarkan atas teori bahwa sikap dan tingkah laku 

seorang pendidik hendaknya mencerminkan nilai dari apa yang diajarkan 

sehingga menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya baik di dalam kelas 

maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Pentingnya pendidik yang 

berkepribadian karimah, disebabkan karena tugasnya yang suci dan mulia. 

Eksistensinya bukan hanya sekedar melakukan proses transformasi sejumlah 

informasi ilmu pengetahuan akan tetapi lebih dari itu adalah berupaya 

membentuk karakter (kepribadian) peserta didik sesuai dengan nilai-nilai 

ajaran Islam. 

C.  Analisis Data 

 Implementasi pembelajaran Bidang Studi PAI dalam Penanaman  nilai-nilai 

karakter bangsa di SMA N 2 Kota Agung, memang sudah dilaksanakan sebagaimana 

mestinya. Menurut waka kesiswaan, perkembangan dan tantangan masa depan seperti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, globalisasi yang sangat cepat, era 

informasi, dan berubahnya kesadaran masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan 

memicu sekolah untuk merespon tantangan sekaligus peluang itu. SMA N 2 Kota 
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Agung memiliki citra moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di 

masa datang yang diwujudkan dalam visi Sekolah tersebut. 

 Dalam hal perencanaan peneliti melakukan observasi terhadap arsip-arsip 

perencanaan yang dimiliki oleh guru Bidang Studi PAI. Dari data yang berhasil 

dihimpun oleh peneliti selama melakukan penelitian didapatkan data bahwa guru 

telah mampu membuat dan melengkapi perencanaan pembelajaran melalui 

pembuatan Perencanaan Program Tahunan (PROTA), Perencanaan Program 

Semesteran (PROSEM), membuat Silabus, dan membuat Rencana Program 

Pembelajaran (RPP) dengan sangat baik. Hal tersebut sesuai dengan teori yang 

menegaskan bahwa perencanaan diartikan sebagai penentuan segala sesuatunya 

terlebih dahulu, untuk melaksanakan apa yang akan dikerjakan.181  

 Pada tahap merencanakan tujuan pembelajaran yang meliputi Standar 

Kompetensi, indikator, ranah tujuan dan menyesuaikan kurikulum. Dalam pemilihan 

bahan/materi pelajaran yang terdiri dari bahan belajar mengacu/sesuai dengan tujuan, 

bahan belajar disusun ecara sistematis, menggunakan bahan belajar sesuai dengan 

kurikulum. Pada strategi/metode pembelajaran yang meliputi pemilihan metode 

disesuaikan dengan tujuan, memilih metode disesuaikan dengan materi, penentuan 

langkah-langkah proses pembelajaran berdasarkan metode yang digunakan, penataan 

alokasi waktu proses pembelajaran sesuai dengan proposi, penetapan metode 

berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik. 

  Selanjutnya media pembelajaran yang terdiri dari pemilihan metode 

disesuaikan dengan tujuan, media disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, media 

disesuaikan dengan materi pembelajaran, media disesuaikan dengan kondisi kelas, 
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media disesuaikan dengan jenis evaluasi, media disesuaikan dengan kemampuan guru 

dan media disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Dan pada evaluasi yang 

mencakup evaluasi mengacu pada tujuan, mencantumkan bentuk evaluasi, 

mencabtumkan jenis evaluasi, evaluasi disesuaikan dengan alokasi waktu yang 

tersedia, dan evaluasi disesuaikan dengan kaidah evaluasi.  

Hal ini semakin dikuatkan dengan hasil wawancara dengan guru Bidang 

Studi PAI yang mengatakan bahwa beliau membuat RPP dan silabus karena itu 

merupakan tuntutan bagi seorang tenaga pengajar yang bersikap profesional. Hanya 

saja dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan RPP, contohnya ketika 

metode pembelajaran di RPP tertulis ceramah ternyata dilapangan peserta didik 

kurang begitu antusias maka saya ubah metodenya. Dasar pertimbangan penyusunan 

RPP dan Silabus adalah program pembelajaran yang ada didesain sedemikian rupa 

sesuai dengan kurikulum pemerintah. Kemudian satuan-satuan pembelajaran setiap 

item dari RPP dan Silabus disusun. Dalam pelaksanaanya diusahakan sesuai dengan 

RPP yang di susun, akan tetapi pada saat pembelajaran terkadang mengalami 

kesulitan. Sedangkan dalam menentukan alokasi waktu dan cakupan materi 

disesuaikan dengan pedoman, dalam hal ini dengan menyusun persatuan waktu dan 

per pelajaran.  

Melaksanakan pembelajaran dengan berbagai variasi metode itu sangat 

penting. Alasan yang pertama, seringkali sebuah metode mengajar hanya cocok untuk 

suatu jenis materi pelajaran tertentu. Sementara di kelas kita ada beragam jenis materi 

pembelajaran yang harus diberikan kepada siswa. Alasan yang kedua, metode 

mengajar tertentu hanya cocok untuk siswa yang memiliki gaya belajar tertentu. Jika 

guru hanya menggunakan satu macam metode, maka dapat dipastikan siswa-siswa 
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yang memilki gaya belajar tertentu akan menjadi bosan dan tidak dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. Alsan ketiga, saat guru berusaha menggunakan 

beragam metode mengajar dengan berbagai variasi, maka guru secara tidak langsung 

menjadi model yang memiliki jiwa kreatif. 

Kreativitas guru dan semangat yang terpancar pada saat ia mengajar dengan 

menggunakan berbagai variasi metode mengajar tadi akan menjadi teladan bagi 

siswa. Alasan yang keempat, penggunaan berbagai variasi metode mengajar yang 

sesuai dengan materi pembelajaran akan membuat siswa memililiki pemahaman yang 

lebih mendalam tentang materi tersebut. Mereka tak hanya sebagai manusia 

penghafal, tapi kemungkinan besar juga akan mampu mengaplikasikan 

pengetahuannya pada kehidupan nyata. Melalui hal tersebut siswa akan memiliki 

pengalaman belajar yang lebih bermakna (meaningful learning). Alasan kelima 

adalah, siswa akan terbantu mengekspresikan berbagai perasaan mereka saat guru 

menggunakan beragam metode mengajar. Mengekspresikan perasaan akan dapat 

siswa lakukan dengan berbagai cara, sebagai dampak dari penggunaan metode 

mengajar yang bervariasi. Ini akan membuat siswa mengikuti pembelajaran dengan 

sukarela dan bersemangat untuk berpartisipasi aktif. Mereka akan berpikir secara 

mandiri, dan secara tanpa sadar mereka telah tenggelam dan terlibat aktif dalam 

pembelajaran. 

Pada tahap pelaksanaan dilakukan dengan membuka pelajaran, meliputi 

menarik perhatian peserta didik, memberikan motivasi awal, memberikan apersepsi, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diberikan serta memberi acuan bahan 

belajar yang akan diberikan. Kemudian sikap guru dalam proses pembelajaran 

meliputi kejelasan artikulasi suara, variasi gerakan badan, tidak mengganggu 
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perhatian peserta didik, antusiasme dalam penampilan dan mobilitas posisi mengajar. 

Pada penguasaan bahan belajar yang tahapnya terdiri dari bahan belajar disesuaikan 

dengan langkah-langkah yang direncanakan dalam RPP, kejelasan dalam menjelaskan 

bahan belajar, kejelasan dalam memberikan contoh, serta memiliki wawasan yang 

luas dalam menyampaikan bahan belajar.  

Kegiatan belajar mengajar yang mencakup kesesuaian metode dengan bahan 

belajar yang disampaikan, penyajian bahan belajar sesuai dengan tujuan/indikator 

yang telah ditetapkan, memiliki keterampilan dalam menanggapi dan merespon 

pertanyaan peserta didik, serta ketetapan dalam penggunaan alokasi waktu yang 

disediakan, Pada kemampuan menggunakan media pembelajaran dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan media, ketetapan penggunaan media 

dengan materi yang disampaikan, memiliki keterampilan dalam menggunakan media, 

serta membantu meningkatkan perhatian peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

Berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, peneliti juga memperoleh 

gambaran langsung dilapangan yang lebih menguatkan bahwa guru dalam 

pengelolaan kelas langkah pertama pembelajaran yang disusun meliputi tahap 

pembukaan. Tahapan ini penting diperhatikan karena berhubungan dengan sejauh 

mana guru yang bersangkutan perhatian terhadap peserta didik, dan kesiapan mental 

anak didik dalam menerima pelajaran bahkan bisa merupakan suatu tanda kesiapan 

guru dalam menyampaikan pelajaran. 

Pada tahap pembukaan ini guru biasanya melakukan apersepsi atau berusaha 

mengkaitkan materi pelajaran yang telah disampaikan terdahulu dengan pelajaran 

yang akan diberikan yang tujuannya agar peserta didik ingat kembali materi yang 
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akan dibahas. Kemudian membagi materi sesuai dengan waktu dan metode yang akan 

diterapkan. 

Guru mulai menyampaikan pelajaran dengan terlebih dahulu memberikan 

catatan kepada peserta didik, setelah itu menerangkan sambil menulis item-item 

materi pokok di papan tulis. Dalam pembelajarannya guru menggunakan LCD 

proyektor. Ini untuk memudahkan peserta didik menyimak sekaligus mendengarkan 

secara langsung bunyi bacaan ayatnya. Kemudian peserta didik diajak 

mempraktekkan secara langsung dengan suara mereka sendiri. Setelah selesai 

menyampaikan materi, guru memberikan ruang tanya jawab kepada peserta didik. 

Suasana pembelajaran dikelas sangat kondusif, tenang, danpeserta didik tampak 

serius menyimak penjelasan dari guru. Setelah penjelasan selesai, guru mengajukan 

pertanyaan sebagai alat evaluasi pembelajaran. Diakhir pelajaran (10 menit) 

menjelang pelajaran berakhir guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk 

menyimpulkan materi yang baru saja dipelajari.  

Hasil analisis pembelajaran pada tahap pembukaan kegiatan yang dilakukan 

guru mengindikasikan pengelolaan pembelajaran telah baik. Pengintregasian 

pembelajaran Bidang Studi PAI dengan kegiatan pembukaan mengarahkan peserta 

didik pada kemampuan peserta didik memahami, mempelajari, dan melaksanakan 

ajaran-ajaran Islam yang tertuang dalam materi ajar agar dipraktekkan dan diamalkan 

agar bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan guru dalam pembelajaran 

Bidang Studi PAI pada kegiatan rutinitas dengan kegiatan awal pembelajaran 

membaca do’a dan surat-surat pendek yang dilakukan di SMA N 2 Kota Agung 

tersebut menekankan pada aspek akhlak.  



113 

 

 
 

Dalam pembelajaran guru merangsang peserta didik untuk melaksanakan 

tugas-tugas dengan antusias dan kemampuan yang baik. Dalam kegiatan 

pembelajaran Bidang Studi PAI, guru menggunakan beberapa metode agar 

pembelajaran lebih edukatif dan menyenangkan. Metode yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran Bidang Studi PAI tidak monoton. Artinya hanya satu metode 

saja, tetapi metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran biasanya dua atau 

tiga metode pembelajaran. Hal ini supaya tidak terjadi kejenuhan pada diri peserta 

didik. Di antara beberapa metode yang saya gunakan yaitu metode ceramah, tanya 

jawab, diskusi, problem solving, inquiri, cerita, dan pemberian tugas. Sebagaimana 

teori yang dikemukakan dalam landasan teori bahwa penggerakkan dalam proses 

pembelajaran dilakukan oleh pendidik dengan suasana edukatif agar siswa dapat 

melaksanakan tugas belajar dengan penuh antusias, dan mengoptimalkan kemampuan 

belajarnya dengan baik. 

Ketika proses pembelajaran Bidang Studi PAI menggunakan metode yang 

lebih bervariasi misal mengajak siswa untuk praktek langsung, nampak bahwa 

keaktifan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran Bidang Studi PAI cukup 

baik. Merasa tertarik dan atusias dalam mengikuti bidang studi Bidang Studi PAI. 

Terlihat pula bahwa peserta didik merasa butuh untuk mencari dan menggali 

informasi dan pengetahuan yang diberikan. Peneliti juga memperoleh gambaran 

tentang pelaksanaan pembelajaran Bidang Studi PAI.  

Dalam melakukan evaluasi/penilaian pembelajaran, guru Bidang Studi PAI 

sudah memiliki kemampuan yang memadai. Hal ini ditunjukkan dengan evaluasi 

pembelajaran yang terdiri dari penilaian relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan, 

mengunakan bentuk dan jenis ragam penilaian, serta penilaian yang diberikan sesuai 
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dengan RPP. Pada tahap kemampuan menutup kegiatan pembelajaran dengan 

meninjau kembali materi yang diberikan dan memberi kesempatan untuk bertanya 

dan menjawab pertanyaan. Mengakhiri proses evaluasi pembelajaran pada tahap 

tindak lanjut/ follow up yang meliputi memberikan tugas kepada peserta didik baik 

secara individu maupun kelompok, menginformasikan materi, bahan belajar yang 

akan dipelajari berikutnya, serta memberi motivasi untuk selalu terus belajar. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus dilokasi 

penelitian, maka hasil pelaksanaan pembelajaran, khususnya pada tahap pembukaan, 

guru telah menciptakan iklim yang kondusif yang mengutamakan perubahan tingkah 

laku atau sikap yang termasuk pada Penanaman  nilai-nilai karakter bangsa dan 

pembiasaan berakhlak terpuji yang berkaitan dengan materi Bidang Studi PAI yang 

sudah dirancang dalam RPP yang akan diajarkan. Namun, hal tersebut belum 

dilakukan oleh seluruh guru yang mengajar di SMA N 2 Kota Agung. 

Pendidikan karakter yang dicita-citakan hasilnya tidak akan sesuai dengan 

yang diharapkan ketika salah satu dari tiga pusat pendidikan karakter, yaitu 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat tidak 

menjalankan fungsinya dengan baik. Untuk mengimplementasikan pendidikan 

karakter yang berkualitas, lembaga atau lingkungan pendidikan perlu bekerja sama 

dengan harmonis. 

Berdasarkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan 

guru Bidang Studi PAI SMA N 2 Kota Agung, diperoleh data bahwa jika dilihat dari 

segi fungsi, tujuan, dan nilai-nilai pendidikan karakter bangsa yang harus 

diintegrasikan (dicantumkan) dalam RPP dan diimplementasikan (diterapkan) dalam 

proses pembelajaran, maka sangat relevan (sesuai) dengan nilai-nilai pendidikan 
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karakter yang terkandung di dalam kurikulum Bidang Studi PAI. Di mana nilai-nilai 

karakter bangsa tersebut di antaranya: Nilai Religius Sebelum proses KBM 

berlangsung, siswa terlebih dahulu diminta untuk berdo’a sebelum memulai pelajaran 

dengan membaca surat pendek dan shalawat. Dalam upaya Penanaman  nilai-nilai 

karakter bangsa dalam kaitan dengan nilai kejujuran berdasarkan observasi yang 

peneliti lakukan guru Bidang Studi PAI SMA N 2 Kota Agung selalu mengajarkan 

kepada peserta didik untuk berperilaku jujur dengan menyesuaikan antara ucapan dan 

perbuatan.  

Penanaman  nilai-nilai karakter bangsa dalam kaitan dengan nilai toleransi, 

guru Bidang Studi PAI selalu memberikan bimbingan kepada peserta didik tanpa 

membedakan siswa yang satu dengan yang lain yang memiliki perbedaan suku, ras, 

agama bahkan status sosial. Begitu juga dalam memberikan tugas siswa diminta 

untuk bekerjasama dalam kelompok yang berbeda, hal tersebut dimaksudkan agar 

peserta didik lebih bisa menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan dalam 

kelompoknya.  

Sebagai contoh dalam menerapkan budaya disiplin kepada peserta didik. 

Disiplin diterapkan dalam pelaksanaan shalat dzuhur berjamaah yang dilakukan di 

sekolah. Kelas yang mendapat giliran shalat dzuhur berjamaah tanpa disuruhpun 

mereka segera melaksanakannya. Hal ini sudah menjadi kebiasaan sebab guru-guru 

terutama guru Bidang Studi PAI selalu mengikuti shalat dzuhur berjamaah tersebut. 

Hal ini menjadi teladan bagi siswi-siswi muslim untuk selalu mengikuti jadwal 

tersebut dan jika tidak mengikutinya mereka merasa malu sendiri. Dalam kaitan 

dengan kerja keras, Secara eksplisit, mengajarkan kepada peserta didik akan arti nilai 

kerja keras dan ketekunan. Menjelaskan pula bahwa setiap usaha akan selalu ditemui 
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halangan dan hambatan. Di sinilah letaknya diperlukan kegigihan agar mampu 

melewati segala hambatan tersebut. Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan siswa 

bahwa dalam mengajar guru Bidang Studi Fikih selalu mengajarkan untuk bertawakal 

atas semua usaha yang telah dikerjakan terutama dalam hal belajar. 

Dalam kaitan dengan nilai kreatif, Guru Bidang Studi PAI selalu berusaha 

untuk menciptakan situasi pembelajaran dengan penuh kreativitas. Hal tersebut 

menggambarkan bagaimana guru dapat menggunakan pendekatan-pendekatan yang 

imajinatif sehingga kegiatan pembelajaran dapat semakin lebih menarik, menarik 

sehingga dalam proses tersebut bisa menumbuhkan daya pikir siswa untuk bertindak 

kreatif.  

Kemudian memberikan kesempatan dan waktu yang leluasa kepada setiap 

peserta didik untuk mengeksplorasi dan melakukan pekerjaan terbaiknya, tidak 

mengintervensi akan tetapi memberikan motivasi dalam menyelesaikan tugas-

tugasnya secara produktif. Dalam proses pembelajaran peserta didik diarahkan agar 

menjadi peserta didik yang mandiri. Yang dimaksud dengan mandiri disini adalah 

suatu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas.  

Mengajak siswa untuk berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai secara 

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Secara prinsip, demokrasi tercipta 

karena adanya saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Dalam hal ini 

guru Bidang Studi PAI menciptakan suasana kesetaraan tanpa sekat-sekat kesukuan, 

agama, derajat, atau status ekonomi. Kemudian menciptakan bagaimana agar proses 

pembelajaran yang berlangsung selalu terjadi dialog yang interaktif diantara siswa. 

Sehingga siswa diajak untuk berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak 
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dan kewajiban dirinya dan orang lain. Hal ini diperkuat dengan pernyataan siswa 

bahwa peserta didik diberikan ruang untuk mengekspresikan diri secara 

bertanggungjawab. 

Sebagai guru Bidang Studi PAI dalam memberikan materi mengajak siswa 

untuk berfikir dan bertindak serta berwawasan yang menempatkan kepentingan 

bangsa diatas kepentingan individu maupun golongan. Artinya peserta didik diajarkan 

untuk mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dengan tetap 

menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, persaudaraan, kebersamaan, dan 

keharmonisan dengan sesama. Mendorong prilaku individu untuk memiliki rasa 

kebanggaan, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas terhadap negara.  

Selalu membiasakan perilaku warga sekolah yang anti kekerasan dan 

kekerabatan dikelas yang penuh kasih sayang sehingga tercipta suasana Madrasah 

yang tenteram dan harmonis. Apa yang sudah dipaparkan sesuai dengan teori bahwa 

apabila anak dibiarkan bermain di jalanan dan bergaul dengan teman-teman yang 

buruk dan rusak, maka secara alami anak akan mempelajari bahasa kutukan, celaan, 

dan penghinaan dari teman-temannya. Ia akan mengambil perkataan, kebiasaan, dan 

akhlak buruk, serta tumbuh dewasa dengan moralitas yang buruk. 

Kepedulian peserta didik pada lingkungan dapat dibentuk melalui budaya 

sekolah yang kondusif. Misalnya dengan membiasakan para siswa untuk selalu 

memelihara kebersihan dan keasrian lingkungan kelas. Hal tersebut dilakukan dengan 

cara selalu memberikan arahan kepada siswa untuk memisahkan jenis sampah 

organik dan non organik di sela-sela penyampaian materi Bidang Studi PAI. 

Menciptakan suasana belajar yang membangun kerukunan terhadap sesama 

siswa didalam maupun diluar kelas. Beberapa alternatif kegiatan yang dapat diadakan 
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dalam kerangka mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kepedulian dalam diri 

seorang peserta didik, misalnya memfasilitasi kegiatan yang bersifat sosial, 

melakukan aksi sosial. Mengajarkan kepada para siswa untuk bersikap dan 

berperilaku dengan penuh rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sebagai seorang siswa. Contohnya melaksanakan tugas piket secara 

teratur, serta peran serta aktif dalam kegiatan sekolah. 

Berdasarkan data-data yang telah peneliti paparkan di atas terlihat jelas 

bahwa Guru Bidang Studi PAI telah melaksanakan proses pembelajaran nilai-nilai 

karakter bangsa di SMA N 2 Kota Agung dengan memberikan contoh teladan yang 

baik kepada para peserta didik.  

Hal ini didasarkan atas teori bahwa sikap dan tingkah laku seorang pendidik 

hendaknya mencerminkan nilai dari apa yang diajarkan sehingga menjadi suri 

tauladan bagi peserta didiknya baik di dalam kelas maupun dalam kehidupan 

bermasyarakat. Pentingnya pendidik yang berkepribadian karimah, disebabkan karena 

tugasnya yang suci dan mulia. Eksistensinya bukan hanya sekedar melakukan proses 

transformasi sejumlah informasi ilmu pengetahuan akan tetapi lebih dari itu adalah 

berupaya membentuk karakter (kepribadian) peserta didik sesuai dengan nilai-nilai 

ajaran Islam. 

Temuan di lapangan mengindikasikan bahwa ternyata guru Bidang Studi 

PAI terutama di SMA N 2 Kota Agung masih sangat setia terhadap metode 

konvensional dan belum terbiasa menggunakan metode alternatif. Padahal pada 

umumnya mereka sudah pernah mengikuti pelatihan atau workshop tentang 

pembelajaran aktif. Hal ini bukan berarti bahwa dengan kehadiran metode 

pembelajaran alternatif (Active Learning) serta merta kita harus meninggalkan 
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metode pembelajaran konvensional. Tentu saja metode konvensional tersebut tetap 

diperlukan, namun harus disesuaikan dengan porsinya, tidak menjadi yang paling 

dominan dalam KBM. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Pembelajaran PAI sudah dilakukan dari perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi. Nilai budaya dan karakter sudah terserap dengan baik oleh peserta didik. 

Berdasarkan analisis data : Dalam pembelajaran PAI, Guru telah melaksanakan 

proses pembelajaran nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dengan memberikan 

contoh teladan yang baik kepada para peserta didik. 

 Dalam tahap perencanaan guru telah mampu membuat dan melengkapi 

perencanaan pembelajaran melalui pembuatan Perencanaan Program Tahunan 

(PROTA), Perencanaan Program Semesteran (PROSEM), membuat Silabus, dan 

membuat Rencana Program Pembelajaran (RPP) dengan sangat baik. Ketika proses 

pembelajaran guru menggunakan metode yang lebih bervariasi misal mengajak siswa 

untuk praktek langsung sesuai nilai-nilai budaya dan karakter yang diajarkan pada 

materi PAI. Serta dalam evaluasi pembelajaran guru melakukan penilaian hasil 

belajar dilakukan melalui tes, pengamatan, pemberian tugas dan bentuk lain. 

Penilaian tersebut terdiri dari tes sumatif dan formatif, ulangan harian diberikan setiap 

akhir (KD) Kompetensi Dasar, yang dilanjutkan ulangan MID semester atau tengah 

semester, dan ulangan umum atau UAS (Ujian akhir semester). 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dari apa yang penulis simpulkan, penulis 

memberikan saran-saran diantaranya : 

1. Kepada peserta didik agar ditingkatkan lagi dalam pemahaman pengetahuan, 

tidak hanya pemahaman pengetahuan saja akan tetapi mampu 

mengimplikasikan sikap yang baik dalam lingkungan sesuai dalam nilai-nilai 

budaya dan karakter peserta didik yang diajarkan dalam materi pembelajaran 

PAI. 

2. Kepada guru PAI agar lebih ditingkatkan lagi. Seorang guru harus mampu 

melaksanakan pembelajaran PAI dengan baik sehingga dalam proses belajar 

kedepannya mampu menciptakan peserta didik yang berkarakter. 

 

 

 

 

  

 

 


