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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER 

PESERTA DIDIK MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

DI SMPIT FITRAH INSANI BANDAR LAMPUNG 
 

Oleh: 

FERA INDRIANA 
 

Pendidikan karakter merupakan suatu keharusan dalam era 

globalisasi agar peserta didik tidak mudah terpengaruh oleh sikap dan 

perilaku yang tidak baik. Pada saat ini, nilai-nilai pendidikan karakter 

sudah mulai diimplementasikan di sekolah dalam berbagai mata 

pelajaran, khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penguatan 

pendidikan karakter melalui Pendidikan Agama Islam di SMPIT 

Fitrah Insani Bandar Lampung. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

kualitatif. Metode kualitatif ini adalah suatu metode yang 

berlandaskan pada filsafat postpositisme yang digunakan untuk 

meneliti kondisi/gejala yang alami dimana instrumen dari penelitian 

ini adalah peneliti itu sendiri Jenis penelitian kulitatif atau penelitian 

lapangan (field research), yaitu penelitian yang meneliti fakta-fakta 

dan permasalahan yang ada di lapangan. yang digunakan dalam 

pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Hasil dari pengumpulan data dianalisis kebenarannya 

dengan cara reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa pendidikan karakter nilai 

kedisiplinan, nilai religious dan nilai kejujuran sudah diterapkan di 

SMPIT Fitrah Insani.Selain para guru juga berperan dalam 

menumbuhkan pendidikan karakter peserta didik. Guru PAI di  

SMPIT Fitrah Insani sangat berperan penting dalam mendidik karakter 

pada peserta didik.Terdapat tiga peran yang dilakukan guru PAI yaitu 

sebagai pengajar (pendidik), sebagai pembimbing dan sebagai 

administrasi. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter peduli 

lingkungan di SMPIT Fitrah Insani tak lepas dari berbagai hal yang 

dapat mendukung pelaksanaannya, seperti kebijakan lembaga, 

dukungan dari seluruh guru dan komite sekolah serta fasilitas sekolah 

yang sangat memadai.  

 

Kata Kunci : Pendidikan Karakter, Pendidikan Agama Islam 
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MOTTO 

 

                                  

                             

        

 

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah 

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang 

baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang 

siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui 

orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. An-Nahl : 125)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Departemen Agama RI, Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Ratu, 

1997), hlm. 874 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Penelitin yang akan dilakukan oleh penulis yaitu 

“Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik 

Melalui Pendidikan Agama Islam Di SMPIT Fitrah Insani Bandar 

Lampung” 

Pengertian implementasi adalah merupakan persamaan 

kata dari pelaksanaan. Menurut KBBI, implementasi merupakan 

pelaksanaanatau penerapan suatu hal.
1
 Jadi dapat disimpulkan 

bahwasannya implementasi itu merujuk pada sesuatu yang 

dilaksanakan atau diterapkan pada bidang tertentu. Adapun dalam 

skripsi ini yaitu pada pelaksanaan pendidikan karakter dalam 

pendidikan agama islam. 

Pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja 

untuk membantu peserta didik sehingga ia dapat memahami, 

memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika. Pendidikan 

karakter yang dimaksud dalam hal ini merupakan sebuah proses 

transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh kembangkan 

dalam kepribadian seseorang atau peserta didik sehingga menjadi 

satu dalam perilaku kehidupan orang tersebut.
2
 

Pendidikan Agama Islam(PAI) merupakan mata pelajaran 

pendidikan agama Islam (PAI) di madrasah merupakan salah satu 

mata pelajaran yang mempunyai peranan sangat strategis dan 

signifikan dalam proses pembentukan akhlak pribadi siswa. 

Pendidikan agama Islam (PAI) secara umum dapat dipahami 

sebagai upaya untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, 

penghayatan dan pengalaman siswa tentang agama Islam. Sehingga 

                                                 
1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2013), h. 427 
2 Dharma Kesuma, Dkk. Pendidikan Karakter (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 5 
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menjadi pribadi muslim yang beriman dan bertaqwa serta 

berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.
3
 Mata pelajaran pendidikan agama Islam 

(PAI) yang diajarkan di madrasah ini mempunyai sub-sub 

pembagian tersendiri yang meliputi mata pelajaran Aqidah Akhlak, 

Fiqh, Qur‟an Hadits, dan Sejarah Kebudayaan Islam. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Pendidikan merupakan salah satu aspek pemegang peranan 

penting yang menandai maju tidaknya suatu peradaban bangsa dan 

negara, pasalnya kebanyakan negara yang besar dan maju adalah 

negara yang memiliki tingkat kualitas pendidikan yang baikpula. 

Pendidikan karakter juga dirasa penting untuk semua jenjang 

pendidikan, yakni dimulai dari sekolah dasar hingga perguruan 

tinggi. Secara umum, pendidikan karakter sesungguhnya 

dibutuhkan sejak anak berusia dini. 

Dengan adanya pendidikan karakter sejak usia dini 

diharapkan persoalan mendasar dunia pendidikan yang akhir-akhir 

ini sering menjadi keprihatinan bersama karena terjadinya 

kemerosotan nilai dan akhlak dapat diatasi.  

Sesuai dengan tujuan tersebut mata pelajaran pendidikan 

agama islam suatu mata pelajaran yang mempunyai peranan sangat 

strategis dan signifikan dalam proses pembentukan akhlak pribadi 

siswa. Pendidikan agama Islam (PAI) secara umum dapat dipahami 

sebagai upaya untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, 

penghayatan dan pengalaman siswa tentang agama Islam. Sehingga 

menjadi pribadi muslim yang beriman dan bertaqwa serta 

berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Penanaman nilai-nilai dan pembiasaan 

berakhlakul karimah pada peserta didik yang salah satunya dapat 

diberikan atau diintegrasikan oleh guru-guru pada mata pelajaran 

PAI yang meliputi mata pelajaran Aqidah Akhlak, Fiqh, Qur‟an 

                                                 
3Shindunata, Menggagas Paradigma Pendidikan, Demokrasi, Otonomi, 

Civil Society, Globalisasi (Yogjakarta: Kanisius, 2000), hlm. 210 
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Hadits dan Sejarah Kebudayaan Islam. 

Oleh karena itu peneliti memilihjudul “Implementasi 

Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik Melalui Pendidikan 

Agama Islam Di SMPIT Fitrah Insani Bandar Lampung” karena 

peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan atau implentasi 

pendidikan karakter melalui mata pelajaran pendidikan agama 

islam di SMPIT Fitrah Insani Bandar Lampung. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Akhir-akhir ini, pendidikan karakter tengah menjadi topik 

perbincangan yang menarik.Baik di sekolah-sekolah, forum 

seminar, diskusi di kampus-kampus maupun di berbagai media 

elektronik maupun media cetak. Pendidikan karakter, saat ini dan 

mungkin beberapa tahun ke depan sedang “ngetrend” dan 

“booming” itu tidak lepas dari gemparnya sosialisasi yang 

dilakukan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai upaya 

memperbaiki karakter generasi muda pada khususnya dan bangsa 

ini pada umumnya.  

Menurut Chairul Anwar di dalam bukunya mengatakan 

pendidikan merupakan usaha manusia untuk meningkatkan ilmu 

pengetahuan yang di dapat baik dari lembaga formal maupun 

informal dalam membantu proses transformasi sehingga dapat 

mencapai kualitas yang diharapkan.
4
 Dampak globalisasi yang 

terjadi saat ini membawa masyarakat Indonesia melupakan 

pendidikan karakter bangsa. Padahal, pendidikan karakter 

merupakan suatu pondasi bangsa yang sangat penting dan perlu 

ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. 

Pendidikan sendiri merupakan salah satu kegiatan dan 

upaya untuk menciptakan manusia yang berpotensi dan berkualitas 

sumber daya.
5
 Sistem pendidikan di dunia saat ini sedang 

                                                 
4
Chairul Anwar, Hakikat Manusia (Dalam Sebuah Tinjauan Filosofis), 

(Yogyakarta: Suka Press, 2014), h. 73 
5
Chairul Anwar, Antomi Saregar, dkk. The Effectiveness of Islamic 

Religious Education in the Universities: The Effects on The Student‟s Characters 
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menghadapi persaingan global dan sedang menjalani transformasi 

yang membutuhkan pengalaman belajar yang sesuai dengan 

perkembangan zaman. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

berhasil tidaknya tujuan pendidikan ialah proses pembelajaran itu 

sendiri.  

Pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk membuat 

peserta didik belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada 

diri peserta didik yang belajar, dimana perubahan itu dengan 

didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang 

relatif lama karena adanya usaha (Fathurrohman, 2017).
6
 

Tujuan dan fungsi penyelenggaraan pendidikan nasional 

adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh lembaga pendidikan 

untuk mendidik, membimbing, membina, mengajarkan, 

membentuk manusia Indonesia yang berakhlak mulia, beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mampu 

mewujudkan atau mengembangkan segala potensi yang ada pada 

diri manusia dalam berbagai konteks dimensi seperti moralitas, 

keberagaman, individualitas (personalitas), sosialitas, 

keberbudayaan yang menyeluruh dan terintegrasi. Hal ini termasuk 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana yang termuat 

pada Bab II Pasal 3, bahwa Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab” (Sisdiknas, 2003).  

Ketentuan undang-undang tersebut di atas, dapat dimaknai 

sebagai upaya pendidikan untuk mendorong terwujudnya generasi-

                                                                                                              
inthe era of industry 4.0, Jurnal Tadris Keguruan dan Ilmu Tarbiyah vol.3, no.1, 

2018, h. 77 
6Chairul Anwar, et.al., Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning 

Tipe POE dan Aktivitas Belajar terhadap Kemampuan Metakognitif, Jurnal Inovasi 

Matematika (Inomatika) Vol. 2, No. 2, 2020, h. 94 
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generasi penerus bangsa yang memiliki karakter religius, berakhlak 

mulia, cendekia, mandiri, dan demokratis. Pembangunan karakter 

yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan 

Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan 

kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti: disorientasi dan 

belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila; keterbatasan perangkat 

kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila; 

bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 

memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; 

ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian 

bangsa.  

Untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan 

karakter sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan 

Pembukaan UUD 1945 serta mengatasi permasalahan kebangsaan 

saat ini, maka pemerintah menjadikan pembangunan karakter 

sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. 

Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-

2025, dimana pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan 

untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu 

“Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, 

berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila” 

Anak-anak menerima dari pendidik dari orang tuanya dan 

anak-anak ini sudah dewasa dan keluarga meraka akan mendidik 

anak-anaknya, begitu juga di sekolah dan perguruan tinggi, para 

peserta didik dan mahapeserta didik diajar oleh guru dan dosen.
7
Di 

Indonesia pelaksanaan pendidikan karakter saat ini memang 

dirasakan mendesak. 

Gambaran situasi masyarakat bahkan situasi dunia 

pendidikan di Indonesia menjadi motivasi pokok (mainstreaming) 

implementasi pendidikan karakter di Indonesia. Pendidikan 

karakter di Indonesia dirasakan amat perlu pengembangannya bila 

mengingat makin meningkatnya tawuran antar pelajar, serta 

                                                 
7
Chairul Anwar, Teori-teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer, 

(Yogyakarta: IRCiSoD, 2017) 
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bentuk-bentuk kenakalan remaja lainnya terutama di kota-kota 

besar, pemerasan/kekerasan (bullying), kecenderungan dominasi 

senior terhadap yunior, penggunaan narkoba, dan lain-lain. Selain 

itu, manusia adalah makhluk Allah Swt yang diberi sifat-sifat 

Rabbaniyah (sifat-sifat ketuhanan), sehingga manusia dijadikan 

oleh Allah Swt menjadi khalifah (pengelola) bumi beserta isinya. 

Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al Qur‟an, 

yaitu surah Al Baqarah ayat 30 sebagai berikut : 

 

                           

                           

               

Artinya : ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para 

Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang 

khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau 

hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal 

Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku 

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."(QS. Al-Baqarah:30) 

 

Dalam pandangan Islam, karakter itu sama dengan akhlak. 

Akhlak diartikan sebagai budi pekerti, tingkah laku atau tabiat. 

Dalam Islam, pendidikan karakter/akhlak menjadi hal yang 

diutamakan. Sebagaimana sabda Rasūlullāh Saw yang artinya, 

“sesungguhnya orang pilihan di antara kamu ialah orang yang baik 

akhlaknya”.Dalam al-Qur‟ān surah al-Qalam : 4 :  
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Artinya :“dan Sesungguhnya Engkau (ya Muḥammad) benar-

benar mempunyai berbudi pekerti yang luhur”(Q.S. Al-

Qalam : 4 ).  

 

Dari ayat tesebut, Muḥammad memiliki budi pekerti yang 

luhur. Disinilah figur Rasululah Saw sebagai panutan dengan 

memberikan teladan yang baik. Menurut Syahidin salah satu misi 

penting yang diemban Rasulullah ke dunia ini adalah 

menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana sabdanya: 

“sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk 

menyempurnakan akhlak manusia”. Diantara akhlak mulia yang 

sering disebut dalam al-Qur‟an tercermin dalam sifat kerasulan 

yang ada pada pribadi nabi Muḥammad seperti fatanah, amanah, 

sidiq, tablig.Rasulullah menjadi teladan yang baik, maka dari itu 

akhlak tidak diragukan lagi memiliki peranan besar dalam 

kehidupan manusia.
8
 

Dengan adanya beragam fenomena yang semakin krisis 

tentang karakter individu dan kurang pekanya orang tua dalam 

mendidik anak, maka penting untuk diadakan sebuah upaya untuk 

dapat menumbuhkan karakter pada anak, khususnya karakter yang 

Islami, supaya anak dapat tumbuh dan berkembang dengan 

karakter yang Islami.
9
 Ketika seorang anak telah diupayakan 

pertumbuhan karakternya supaya dapat memiliki karakter yang 

Islami, maka diharapkan individu akan dapat menjadi pribadi yang 

Islami pula ketika memasuki masa remaja, dewasa, bahkan setelah 

tua. 

                                                 
8
Fitriani Nafiah, Implementasi Pendidikan Karakter Dalam PAI Di SDIT 

Luqmanul Hakim Bandung, TARBAWY, Vol. 2, Nomor 1, (2015), h. 26 
9Mhd. Aulia Firman Puldri, Penanaman Nilai-Nilai Karakter Dalam 

Pendidikan Agama Islam Melalui Metode Bercerita Di SD N 07 Sumanik Kecamatan 

Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, Jurnal al-Fikrah, Vol. V, No. 1 Januari-Juni 

2017, h. 62  
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Pembentukan karakter merupakan proses membangun 

karakter, dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik, sehingga 

terbentuknya watak atau kepribadian (personality) yang mulia.
10

 

Pembangunan karakter manusia adalah upaya yang keras dan 

sengaja untuk membangun karakter anak didik, yaitu: pertama, 

anak-anak dalam kehidupan kita memiliki latar belakang yang 

berbeda-beda, memiliki potensi yang berbeda-beda pula yang 

dibentuk oleh pengalaman dari keluarga maupun kecenderungan 

kecerdasan yang didapatkan dari mana saja sehingga kita harus 

menerima fakta bahwa pembentukan karakter itu adalah proses 

membangun dari bahan mentah menjadi cetakan yang sesuai 

dengan bakat masing-masing; kedua, kita harus menerima fakta 

bahwa pembangunan karakter itu adalah sebuah proses sehingga 

tak masalah kemampuan anak itu berbeda-beda, tak masalah anak 

itu bodoh. 

Pendidikan karakter menjadi tema sentral sejak beberapa 

tahun terakhir dalam perkembangan pendidikan di Tanah Air. 

Dunia pendidikan diharapkan sebagai motor penggerak untuk 

memfasilitasi pembangunan karakter, sehingga anggota masyarakat 

mempunyai kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

harmonis dan demokratis dengan tetap memperhatikan norma-

norma di masyarakat yang telah menjadi kesepakatan 

bersama.Karakter merupakan kunci utama pembangunan sumber 

daya yang berkualitas.
11

 

Dengan begitu karakter harus dibentuk sedini mungkin, 

Susilowati mengatakan kegagalan penanaman karakter sejak dini 

membuat serta pembentukan pribadi yang bermasalah di masa 

mendatang.Dengan demikian pembentukan karakter sejak dini 

wajib dilakukan baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun 

lingkungna bermain (teman sebaya) anak. 

                                                 
10

Nasrullah, Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pendidikan Agama 

Islam, SALAM Volume 18 No. 1 Malang, Juni 2015, h. 75 
11

Maharani Ramadhanti, Pembentukan Karakter Dalam Pembelajaran 

BCCT (Beyond Center And Circle Time), Jurnal Educate | Vol. 4 No. 1 Januari 2019, 

h. 9 
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Pendidikan karakter merupakan suatu keharusan dalam era 

globalisasi agar peserta didik tidak mudah terpengaruh oleh sikap 

dan perilaku yang tidakbaik.
12

Pendidikan karakter berkaitan 

dengan pengembangan nilai, moral dan kebiasaan yang baik sikap 

sikap positif untuk membentuk individu yang bertanggung jawab 

atas tindakan yang dilakukan.Pendidikan karakter mempunyai 

tujuan penanaman nilai dalam diri peserta didik dan pembaruan 

tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan 

individu. 

Selain itu, pendidikan karakter bertujuan meningkatkan 

mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang 

mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak 

mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai 

dengan standar kompetensi lulusan.Salah satu lingkup pendidikan 

karakter yang sangat mendukung implementasi kemajuan 

pendidikan karakter adalah kultur sekolah. Kultur sekolah yang 

dibangun merupakan usaha dalam menciptakan dan menanamkan 

nilai-nilai karakter pada semua warga di sekolah, di antaranya 

membuat program atau kebijakan pendidikan karakter, membentuk 

budaya sekolah dan mengkomunikasikannya kepada semua pihak 

sekolah, memelihara nilai-nilai karakter, serta menghargai 

pencapaian dari setiap pihak di sekolah.   

 

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter 

Pasal 3 yang berbunyi: PPK dilaksanakan dengan menerapkan 

nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi 

nilai-nilai religious, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta 

tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, sosial, dan bertanggung jawab. 

 

                                                 
12Badawi, Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan Akhlak Mulia Di 

Sekolah, SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Oktober 2019, h. 207  
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Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 

masih banyak sekali peserta didik yang melakukan pelanggaran di 

sekolah. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti 

menemukan masih ada pelanggaran yang dilakukan peserta didik 

di sekolah. Hal ini berarti nilai karakter peserta didik masih belum 

maksimal, masih banyak peserta didik yang melakukam hal-hal 

yang bersifat tidak baik. 

Jika hal ini tidak kita benahi kedepannya maka akan 

berdampak bagi peserta didik lainnya. Kultur sekolah yang baik 

sangat mendukung keberhasilan dari program pendidikan karakter. 

Namun, kultur negatif akan menghambat pelaksanaan pendidikan 

karakterdi sekolah. Halini menunjukkan bahwa kultur sekolah 

mempunyai pengaruh besar terhadap proses implementasi 

pendidikan karakter.  

Dapat dimaknai bahwa pendidikan karakter juga memiliki 

peran untuk menjadi bagian dalam membentuk kultur sekolah yang 

positif. Berikut ini tabel bentuk pelanggaran peserta didik yang 

berkaitan dengan pendidikan karakter: 

 

Tabel 1.1 

Jenis Pelanggaran Yang Dilakukan Peserta didik di SMPIT 

Fitrah Insani Bandar Lampung 

No Jenis Pelanggaran 

Peserta didik 

Jumlah Laki-

laki 

Perempuan 

1. Tidak Melaksanakan 

Solat 

15 5 20 

2. Mencontek 10 10 20 

3. Sering Terlambat 

Sekolah 

8 5 13 

4. Bolos Sekolah 10 2 12 

6. Mencuri 5 1 6 
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7. Berkelahi antar 

teman 

8 2 10 

Total 48 25 81 

Sumber: Dokumentasi catatan guru BK 

 

Melihat Tabel 1.1 diatas masih banyak sekali pendidikan 

karakter yang kurang baik ditanamkan peserta didik. Terdapat 20 

anak yang tidak melaksanakan solat yang termasuk kedalam 

pendidkan secara religious, terdapat 20 anak yang mencontek dan 6 

anak yang mencuri pelanggran ini termasuk pendidikan karakter 

kejujuran, terdapat 13 anak yang sering terlambat sekolah dan 12 

anak yang bolos sekolah, ini termasuk pelanggaran pendidikan 

karakter disiplin anak, dan terdapat 10 orang yang berkelahi yang 

tidak mencerminkan pendidikan karakter cinta damai. Disinilah 

terlihat pendidikan karakter peserta didik pada masa ini masih 

banyak yang kurang dan perlu diperbaiki kedapannya agar dapat 

menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan hal diatas pendidikan karakter 

sangat penting dalam pendidikan. 

Hal ini menjadi suatu masalah yang dihadapi, karena 

dengan minimnya pembentukan karakter peserta didik maka akan 

tidak baik untuk sifat peserta didik kedepannya karena karakter 

merupakan aspek penting demi menentukan kemajuan bangsa. 

Karakter yang berkualitas akan menghasilkan manusia yang 

berkualitas juga. Hal ini dikarenakan pendidikan menjadi pondasi 

utama bagi tumbuh kembangnya generasi muda dimasa depan.  

Pada saat ini, nilai-nilai pendidikan karakter sudah mulai 

diimplementasikan di sekolah dalam berbagai mata pelajaran, 

khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Menurut Syahidin pendidikan agama Islam lebih dititikberatkan 

pada pembinaan kepribadian peserta didik bukan hanya pada 

pengembangan wawasan tentang pengetahuan agama Islam 

semata.
13

 Dalam konteks pendidikan agama islam (PAI), 

                                                 
13Fitriani Nafiah, at. al., Implementasi Pendidikan Karakter Dalam PAI Di 

SDIT Luqmanul Hakim Bandung, TARBAWY, Vol. 2, Nomor 1, (2015), h. 29  
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pendidikan hanya bertujuan untuk membekali peserta didik dengan 

ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga mencakup semua aspek 

dalam dunia pendidikan, baik aspek kognitif, aspek afektif, dan 

aspek psikomotorik.
14

 

Aspek yang ketiga ini penting dalam proses pendidikan, 

jika aspek psikomotorik tercapai dengan baik, maka kedua aspek 

lainnya akan baik pula. Karena secara otomatis kedua aspek 

tersebut berfungsi sebagai penggeraknya.Oleh karena itu, menjadi 

sangat penting menumbuhkan kembangkan kepada peserta 

didikpendidikan karakter di lembaga pendidikan atau sekolah, agar 

di kemudian hari dapat mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Sehingga mereka menjadi manusia yang seutuhnya (insan 

al-kamil) dan memiliki akhlak yang baik (akhlakul karimah).Untuk 

mengembangkan kepribadian atau karakter peserta didik di sekolah 

dalam perspektifPendidikan Agama Islam (PAI), kiranya 

memerlukan upaya Guru Pendidikan Agama Islam (selanjutnya 

disingkat, GPAI) yang memiliki kompetensi dalam 

mengembangkan nilai-nilai karakter dan moral di sekolah. GPAI 

sebagai guru/pendidik PAI harus mampu membentuk 

karakterpeserta didik yang berakhlak mulia dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, serta mampu mengamalkan nilai-nilai 

dalam ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.  

Sehubungan dengan upaya GPAI dalam mengembangkan 

pembelajaran di sekolah, maka GPAI seharus memiliki kompetensi 

atau kemampuan. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara 

kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual 

yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, 

yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta 

didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan 

profesionalisme (Mulyasa, 2007) Standar kompetensi guru yang 

dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesionalisme. 

                                                 
14 Chairul Anwar, Multikulturalisme, Globalisasi, dan Tantangan 

Pendidkan ABAD ke-21, (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), h. 9-10 
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Hal ini sebagaimana yangdijelaskan dalam Peraturan Pemerintah 

(PP) No. 74 Tahun 2008 tentang guru yang termuatpada pasal 3 

ayat 4-7, dinyatakan bahwa guru harus memiliki 4 kompetensi, 

yaitu: Pertama, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan 

guru dalam pengelolaan pembelajaran pesertadidik yang sekurang-

kurangnya meliputi: 1) Pemahaman wawasan atau landasan 

kependidikan; 2) Pemahaman terhadap peserta didik; 3) 

Pengembangan kurikulum atau silabus; 4) Perancangan 

pembelajaran; 5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis; 6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran; 7) Evaluasi hasil 

belajar; dan 8) Pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

Pendidikan agama Islam di sekolah hendaknya mengarah 

pada pembinaan akhlak yang baik.Sudah jelas bahwa dengan 

pendidikan agama Islam berusaha untuk membentuk manusia yang 

berkepribadian kuat dan baik yang berdasar pada ajaran agama 

Islam. Pendidikan Agama Islam harus diberikan sejak dini, mulai 

usia kanak-kanak, remaja, bahkan dewasa.Dari latar belakang 

masalah maka peneliti ingin meneliti mengenai pendidikan 

karakter dengan judul “Implementasi Penguatan Pendidikan 

Karakter Peserta Didik Melalui Pendidikan Agama Islam di 

SMPIT Fitrah Insani Bandar Lampung”. 

 

D. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

fokus penelitian ini adalah “ImplementasiPenguatan Pendidikan 

Karakter Peserta Didik Melalui Pendidikan Agama Islam di 

SMPIT Fitrah Insani Bandar Lampung? 

 

E. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada pembatasan masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

ImplementasiPenguatan Pendidikan KarakterPeserta Didik Melalui 
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Pendidikan Agama Islam di SMPIT Fitrah Insani Bandar 

Lampung? 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana implementasipenguatan pendidikan karakter melalui 

Pendidikan Agama Islam di SMPIT Fitrah Insani Bandar 

Lampung. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah:  

a. Secara teoritis:  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, 

wawasan pemikiran dan pengetahuan tentang pendidikan 

karakter pada pendidikan agama Islam. 

b. Secara praktis:  

1) Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

membantu meningkatkan kreativitas dalam upaya 

pemaksimalan penggunaan teknologi informasi dalam 

pembelajaran.  

2) Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai masukan dalam upaya peningkatan 

mutu pendidikan.  

3) Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dan referensi terhadap penelitian yang 

relevan. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini 

adalah kualitatif. Metode kualitatif ini adalah suatu metode 



 
 

15 

yang berlandaskan pada filsafat postpositisme yang digunakan 

untuk meneliti kondisi/gejala yang alami dimana instrumen dari 

penelitian ini adalah peneliti itu sendiri.
15

Penelitianlapangan 

(field research), yaitu penelitian yang meneliti fakta-fakta dan 

permasalahan yang ada di lapangan. Sedangkan sifat penelitian 

ini termasuk penelitian deskripstif kualitatif, yaitu penelitian 

yang menggambarkan kondisi lapangan apa adanya sesuai fakta 

di SMPIT Fitrah Insani Bandar Lampung. Metode penelitian 

menurut Sugiyono merupakan “cara ilmiah untuk mendapatkan  

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”  

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Berdasarkan hal tersebut ada empat kata kunci yang 

harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan 

kegunaan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengambil sumber data. Dalam penelitian kualitatif data yang 

dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalahpeserta didikdi SMPIT 

Fitrah Insani Bandar Lampung. Peneliti memilih subjek 

penelitian pada pendidikan karakter peserta didik, hal ini 

dikarenakan masih kurangnya karakter yang dimiliki oleh 

peserta didik. 

3. Sumber Data 

Sumber data merupakan suatu yang penting dalam 

penelitian.Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber 

memperoleh informasi yang ada.Menurut Suharsimi Arikunto 

sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana sumber 

data itu diperoleh. Dalam hal ini penulis membagi menjadi 2 

bagian yaitu: 

 

                                                 
15 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RND, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), h.7 
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a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. 

Sedangkan pendapat lain mendefinisikan bahwa sumber data 

primer adalah sumber pokok. Dari pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini sumber-sumber 

tersebut dijadikan acuan utama karena mengandung data-

data yang penting yang berhubungan langsung dengan 

pokok permasalahan yang menyangkut dengan judul skripsi 

ini.Data primer dapat diperoleh dari Peserta didik SMPIT 

Fitrah Insani, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Tata Usaha 

(TU), Waka Kurikulum dan Dewan Guru. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data pendukung yang 

memperkuat dalam pembahasan penelitian ini.Data ini 

merupakan dokumen-dokumen yang secara tidak langsung 

berhubungan dengan dengan pokok masalah. Sumber data 

dalam penelitan kualitatif ini diperoleh melalui studi 

kepustakaan dengan media buku dan internet selain berupa 

kata-kata, bahasa dan tindakan dari informan. Selain itu 

data-data juga didapat dari arsip dan foto-foto saat 

penelitian. 

 

4. ProsedurPengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data 

dengan cara yang lebih spesifik dengan responden yang tidak 

terbatas dan objek-objek lainnya.
16

Observasi adalah 

pengamatan langsung terhadapa fenomena-fenomena obyek 

yang diteliti secara obyektif dan hasilnya akan dicatat secara 

sistematis agar diperoleh gambaran yang lebih konkret dengan 

kondisi dilapangan. Observasi sebagai teknik pengumpulan data 
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mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan tekhnik 

yang lain, jika wawancara dan kuisioner selalu berkomunikasi 

dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi 

objek-objek alam lainnya. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan jika 

penelitian yang dilakukan berkenaan dengan perilaku manusia, 

proses kerja, gejala-gejala alam dan apabila jumlah responden 

tidak terlalu besar.Dalam penelitian ini observasi yang 

digunakan peneliti adalah observasi partisipatif pasif. Jadi 

dalam hal ini peneliti dating ditempat kegiatan orang yang 

diamatai, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.
17

 

 

b. Wawancara (Interview) 

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara bertanya jawab langsung kepada 

informan agar memperoleh informasi tentang pendapat, 

pendirian dan keterangan lain mengenai diri orang yang 

diwawancarai atau keadaan tertentu dan juga penyelidikan yang 

dilakukan secara lisan.
18

 

Interview atau wawancara adalah suatu suatu Tanya jawab 

lisan, dimana dua orang atau  lebih berhadap-hadapan secara 

fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan 

mendengarkan dengan telinganya sendiri.Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 

jumlah respondennya sedikit/kecil.
19
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Menurut Sugiyono bahwa interview dapat dilakukan secara 

terstruktur maupun tidak tersetruktur,  diataranya adalah sebagai 

berikut:  

a. Wawancara terstruktur  

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, apabila peneliti telah mengetahui dengan 

pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, oleh karena 

itu pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian 

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif 

jawaban pun telah disiapkan.   

b.  Tidak Terstruktur  

Intervew tidak terstruktur, adalah wawancara yang 

bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara 

hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditannya. 

Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti 

menggunakan jenis  wawancara bebas yang mana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa 

garis-garis besar permasalahannya yang akan ditanyakan. 

Peneliti melakukan wawancara secara terstruktur dengan 

memberikan beberapa alternatife pertanyaan kepada guru 

PAI yang ada di SMPIT Fitrah Insani Bandar Lampung. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa interview  

adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara berdialog atau 

tanya jawab dengan orang dapat memberikan keterangan. Meski 

begitu, peneliti juga menggunakan panduan wawancara yang 

berisi butir-butir pertanyaan yang diajukan kepada informan 

(guru dan anak didik). Wawancara ini dilakukan sebagai bentuk 

usaha bagi peneliti untuk mengetahui terkait proses 

pembelajaran di lokasi penelitian melalui wawancara dengan 
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guru yang mengajar, kepala sekolah yang menggunakan 

panduan. Panduan tersebut hanya untuk memudahkan dalam 

melakukan wawancara, pengolahan data dan informasi. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu.Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-

karya dari seseorang.
20

 Dokumen dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk mencatat apa yang tertulis dalam dokumen 

atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang sedang 

diteliti. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data 

rencana kegiatan baik harian, mingguan maupun tahunan, 

sejarah sekolah, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan guru, 

keadaan peserta didik, dan keadaan sarana prasarana di SMPIT 

Fitrah Insani Bandar Lampung dan dokumentasi lain yang 

berkaitan dengan penelitian. 

 

5. ProsedurAnalisis Data 

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat 

dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan 

kebenarannya.Oleh karena itu setiap peneliti harus memilih dan 

menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas 

data yang diperolehnya. Dalam penelitian kualitatif terdapat 

beberapa cara yang bisa dipilih untuk pengembangan validitas data 

penelitian. Cara-cara tersebut antara lain adalah:  

a. Reduksi dan Kategorisasi Data (Data Reduction)  

Reduksi dan kategorisasi dan maksudnya yaitu proses 

penyederhanaan dan pengkategorian data yang didapatkan 

dalam penelitian. Proses ini merupakan upaya penemuan tema 

dan pembentukan konsep sehingga hasil dari proses ini akan 

ditemukan tema-tema, konsep-konsep dan berbagai gambaran 

mengenai data-data, baik gambaran mengenai hal-hal yang 

serupa dengan teori penelitian maupun yang bertentangan.  

                                                 
20
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b. Display Data (Data Display)  

Display data adalah proses pengecekan dalam penelitian 

yang dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam 

mengkonstruksi data ke dalam sebuah gambaran sosial yang 

utuh dalam bentuk kalimat atau kata-kata, selain itu untuk 

memeriksa sejauh mana kelangkapan data yang tertulis dari 

hasil penelitian yang telah dilaksanakan.  

c. Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)  

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran 

yang utuh dari objek yang diteliti atau konfiguransi yang utuh 

dari objek penelitian. Prosedur penarikan kesimpulan 

didasarkan pada gambaran informasi yang tersusun dalam suatu 

bentuk yang pada penyajian data melalui transformasi tersebut, 

penulis dapat melihat apa yang ditelitinya dan menentukan 

kesimpulan yangbenar mengenai objek penelitian. Kesimpulan-

kesimpulan yang diverifikasi selama selama penelitian 

berlangsung, pembahasan verifikasi ini sangatlah sederhana  

yang terlintas pada pimikiran peneliti selama penulis dan 

merupakan suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, 

pada tahap sebelumnya verifikasi juga dilakukan untuk 

memeriksa.
21

 

Setelah data terkumpul dengan lengkap dari lapangan, 

perlu mengadakan penelitian sedemikian rupa untuk 

mendapatkan suatu kesimpulan yang berguna untuk menjawab 

persoalan yang diajukan pada penelitian, penulismenggunakan 

analisi non statistic karena data yang diperoleh merupakan 

deskriptif. 

 

6. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan tekniktriangulasi. Triangulasi yang 

mempunyai arti bahwa peneliti menggunakanberbagai teknik 
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dalam mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara 

dandokumentasi dari berbagai sumber yang berbeda. 

Ada tiga jenis teknik dalam triangulasi yaitu: 

a. Triangulasi sumber data, triangulasi yang bertujuan untuk 

menguji kredibilitas data dan cara mengecek data yang 

diperoleh dari beberapa sumber 

b. Triangulasi teknik merupakan suatu cara atau alat yang 

digunakan untuk mengecek kredibilitas dengan alat yang 

berbeda 

c. Triangulasi waktu merupakan kumpulan data yang 

ditemukan pada waktu pagi hari, siang hari, maupun 

malam hari dengan teknik wawancara bertujuan untuk 

memberikan data yang lebih valid. 

Peneliti menggunakan ketiga triangulasi tersebut dalam 

penelitianini. pertama, triangulasi sumber yang diperoleh 

dengan wawancara terhadapinforman dan berkaitan dengan 

tempat, peristiwa, dokumen, serta arsip yangmemuat kejadian. 

Kedua, triangulasi teknik, peneliti mengumpulkan datayang 

berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiga 

triangulasiwaktu, peneliti mengumpulkan data tentang kapan 

terlaksananya.
22
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penguatan PendidikanKarakter 

1. Pengertian Penguatan Pendidikan Karakter 

Secara etimologis, kata karakter berasal dari bahasa 

Yunani yaitu greek, yaitu charassem yang berarti to engrave.Kata 

to engrave bisa diterjemahkan mengukir, melukis, memahatkan 

atau menggoreskan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata karakter 

diartikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi 

pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. 

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 

manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam 

pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat 

istiadat(Samani & Hariyanto, 2011; Subekti, 2015). Karakter dapat 

juga diartikan sama dengan akhlak dan budi pekerti, sehingga 

karakter bangsa identik dengan akhlak bangsa atau budi pekerti 

bangsa. Bangsa yang berkarakter adalah bangsa yang berakhlak 

dan berbudi pekerti, sebaliknya bangsa yang tidak berkarakter 

adalah bangsa yang tidak atau kurang berakhlak atau tidak 

memiliki standar norma dan perilaku yang baik(Asmaun Sahlan, 

2013).
23

 

Oleh sebab itu, seseorang yang berperilaku tidak jujur, 

kejam, atau rakus dikatakan sebagai orang yang berkarakter jelek, 

sementara seorang yang berperilaku jujur, suka menolong 

dikatakan sebagai orang yang berkarakter mulia.Jadi istilah 

karakter erat kaitanya dengan kepribadian (personality) 

seseorang.Seseorang bisa disebut orang yang berkarakter (a person 

of character) apabila perilakunya sesuai dengan kaidah 

moral.Sedangkan di dalam terminologi Islam, karakter disamakan 
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dengan khuluq (bentuk tunggal dari akhlaq) akhlak yaitu kondisi 

batiniyah (dalam) dan lahiriah (luar) manusia. 

Pendidikan karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas 

adalah bawaan, hati, jiwa, dan kepribadian, budi pekerti, perilaku, 

personalitas, sifat, tabiat, tempramen, watak.
24

Menurut Ratna 

Megawangi, pendidikan karakter merupakan usaha untuk mendidik 

anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan 

mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka 

dapat memberikan kontribusi positif pada lingkungannya.
25

 

Pendidikan karakter merupakan keharusan yang harus diterapkan 

melihat kondisi disintegrasi bangsa kita yang semakin merebak, 

membuat harus segera dilakukan langkah preventif sejak dini, 

terutama dilingkungan sekolah.
26

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah 

proses pemberian nilai-nilai yang bertujuan mengembangkan 

kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik 

buruk, memelihara hal-hal yang baik, dan mewujudkan kebaikan 

dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Sebagaimana 

yang dianjurkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Pengelolaan Pendidikan 

Karakter. Pemerintah mengharapkan lingkungan sekolah sebagai 

bagian terpenting dalam pendidikan karakter. Pada bagian proses 

pembelajaran diharapkan dapat terlaksana sebaik mungkin untuk 

menjadi garda terdepan dalam pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter merupakan perwujudan amanat 

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang 

dilatar belakangi oleh realita permasalahan kebangsaan, seperti 

banyaknya disintegrasi, belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila, 

bergesernya nilai etika bangsa, dan melemahnya kemandirian 
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Dasar Melalui Kearifan Lokal, JPSD Vol. 3 No. 2, September 2017, h. 203 
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bangsa.
27

 Karakter dibentuk melalui pengembangan unsur-unsur 

harkat dan martabat manusia yang secara keseluruhan bersesuaian 

dengan nilai-nilai luhur pancasila.lebih rinci harkat dan martabat 

manusia (HMM) meliputi tiga komponen dasar yaitu:
28

 a) Hakikat 

Manusia, meliputi lima unsur, yaitu bahwa manusia diciptakan 

sebagai makhluk yang beriman dan bertaqwa paling sempurna, 

paling tinggi derajatnya, khalifah di muka bumi dan penyandang 

hak asasi manusia. b) Dimensi Manusiameliputi lima dimensi, 

yaitu dimensi kefitrahan, dimensi keindividualan, dimensi 

kesosialan, dimensi kesusialaan, dan dimensi keberagaman. 

Penampilan kelima unsur dimensi kemanusiaan dalam kehidupan 

sehari-hari akan mencerminkan karakter yang bersangkutan. c) 

Pancadaya Kemanusiaan, meliputi lima potensi dasar, yaitu daya 

taqwa, daya cipta, daya rasa, daya karsa dan daya karya. Melalui 

pengembangan seluruh unsur pancadaya inilah pribadi berkarakter 

dibangun. 

Pendidikan karakter juga dipahami sebagai upaya 

menanamkan kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam 

bentuk sikap dan pengalaman dalam bentuk perilaku yang sesuai 

dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan 

dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, antar sesama dan 

lingkungannya. Oleh karena, itu penanaman pendidikan karakter 

tidak hanya sekadar mentransfer ilmu pengetahuan saja. 

Penanaman pendidikan karakter perlu proses dan keterlibatan 

semua pihak, contoh teladan dan pembiasaan dalam lingkungan 

peserta didik baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun 

lingkungan masayarakat. 

Pendidikan karakter haruslah berpijak pada karakter dasar 

manusia yang bersumber dari nilai moral universal (bersifat 

absolut) yang bersumber dari agama wahyu yang juga disebut the 

golden rule. Pendidikan karakter di sekolah merupakan suatu 

kebutuhan yang sangat penting supaya generasi penerus dapat 

dibekali dengan kemampuan dasar yang tidak hanya mampu 
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menjadi pembelajaran sepanjang kehidupan sebagai suatu karakter 

yang penting untuk hidup di era reformasi yang bersifat global, 

namun dapat berfungsi sebagai peran serta yang positif baik 

sebagai pribadi, anggota keluarga, warga negara, maupun sebagai 

warga dunia.Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, 

manakala berpijak pada nilai-nilai karakter dasar tersebut. 

Maka dengan demikian pendidikan karakter harus 

ditanamkan sejak anak masih kecil dan melalui proses yang 

disesuaikan dalam tahapan perkembangan anak. Hal ini 

menunjukan bahwa dalam pembentukan karakter anak dibutuhkan 

kesabaran dan ketekunan para pendidiknya yang harus didukung 

dengan keseimbangan antara pendidikan orang tua di rumah 

dengan pendidikan di sekolah. Karena kebanyakan dari orang tua 

senantiasa menyerahkan sepenuhnya pada proses pendidikan di 

sekolah serta menuntut lebih cepat adanya perubahan pada diri 

anak yang lebih baik tanpa menghiraukan proses yang harus dilalui 

secara bertahap.
29

 

Dalam hal ini, mengacu pada penguatan pendidikan 

karakter berarti kita sedang mempertegas pencapaian terbentuknya 

karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai moral, berbangsa 

dan bernegara, serta etika dan budaya.
30

Penguatan pendidikan 

karakter dimaksudkan karena saat ini telah terjadi kemerosotan 

nilai-nilai karakter pada generasi bangsa. Oleh karena diperlukan 

suatu usaha yang lebih tegas demi menumbuhkan nilai-nilai 

karakter tersebut secara lebih kuat dan mewujud pada diri anak- 

anak kita. 

Penguatan pendidikan karakter dilaksanakan dengan cara 

menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter 

terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, 

bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 
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komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 

peduli sosial, dan bertanggung jawab.
31

 

Konsep dan desain penguatan pendidikan karakter muncul 

dan menjadi issu penting dalam dunia pendidikan saat ini, 

berangkat dari pandangan bahwa, perlu dilakukan penataan dan 

penempatan kembali karakter sebagai ruh atau dimensi terdalam 

pendidikan nasional berdampingan dengan intelektualitas yang 

tercermin dalam kompetensi.Dengan karakter yang kuat-tangguh 

beserta kompetensi yang tinggi, yang dihasilkan oleh pendidikan 

yang baik, berbagai kebutuhan, tantangan, dan tuntutan baru dapat 

dipenuhi atau diatasi.Oleh karena itu, selain pengembangan 

intelektualitas, pengembangan karakter peserta didik di sangatlah 

penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. 

Dikatakan demikian karena pada dasarnya pendidikan 

bertujuan mengembangkan potensi-potensi intelektual dan karakter 

peserta didik. Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan 

mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada 

pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, 

terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan 

pada setiap satuan pendidikan. Melalui pendidikan karakter peserta 

didik diharapkan mampu secara mandiri meningkatkan dan 

menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasikan 

serta mempersonalisasikan nilai-nilai karakter dan akhlak mulia 

sehingga terwujud perilaku sehari-hari. 

 

2. Tujuan Pendidikan Karakter 

Dalam buku “Pendidikan Karakter Perspekti Islam” 

dijelaskan bahwa tujuan paling mendasar dari pendidikan adalah 

membuat seseorang menjadi good and smartdalam sejarah Islam. 

Rasulullah saw. Telah menegaskan bahwa misi utamanya dalam 

medidik manusia adalah untuk mengupayakan pembentukan 
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karakter yang baik sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa 

tujuan dari pendidikan karakter adalah merubah manusia menjadi 

lebih baik dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
32

 

Hadits dan Sunnah Nabi di dalamnya juga berisi ajaran 

tentang aqidah, syariah, dan akhlak sebagaimana dalam al-Qur‟an, 

yang juga berkaitan dengan masalah pendidikan. Hal yang lebih 

penting lagi dalam Sunnah terdapat tingkah laku dan kepribadian 

Rasullah saw. Yang menjadi teladan yang harus diikuti oleh setiap 

muslim sebagai salah satu model kepribadian muslim sebagaimana 

firman Allah SWT : 

 

                         

          

 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.”(QS. al-Ahzab: 21). 

 

Mulyasa menjelaskan tujuan pendidikan karakter adalah 

untuk meningkatkan mutu dan hasil pendidikan secara kompleks, 

terpadu, dan sesuai dengan standart kompetensi lulusan yang 

mengarah pada kualitas pembentukan karakter dan akhlak mulia 

anak. Kemendiknas menyebutkan tujuan pendidikan karakter 

sebagai berikut:
33

 

a. Pertama, tujuan pendidikan karakter adalah untuk 

menumbuhkan sikap atau sifat yang baik pada diri anak.  

                                                 
32Abdul majid dan Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 30 
33

Lailatus Shoimah, at. al., Pendidikan Karakter Melalui Pembiasaan Di 

Sekolah Dasar, JKTP Volume 1, Nomor 2, Juni 2018, h. 171 
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b. Kedua, membiasakan peserta didik berprilaku terpuji dan 

sejalan dengan nilai-nilai umum yang berlaku di masyarakat 

serta kearifan lokal yang religius.  

c. Ketiga, menanamkan dan mengambangkan jiwa 

kepemimpinan yang tanggungjawab.  

d. Keempat, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan 

peserta didik dalam hal kemandirian, kreativitas, dan 

memiliki wawasan kebangsaan.  

e. Kelima, mengembangkan lingkungan sekolah yang aman, 

jujur, dan bersahabat. 

Hasan menjelaskan tujuan pendidikan karakter sebagai berikut:
34

 

a. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/ 

afektifpesertadidiksebagai manusia dan warga negara yang 

memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.  

b. Mengembangkan kebiasaandan perilaku peserta didik yang 

terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi 

budaya bangsa yang religius.  

c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab 

peserta didik sebagai generasi penerus bangsa.  

d. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi 

manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan.  

e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai 

lingkungan belajar yang aman, jujur,penuh kreativitas dan 

persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan 

penuh kekuatan. 

 

3. Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

Nilai-nilaiyang dikembangkan dalam pendidikan karakter tersebut 

dirumuskan sebanyak 18 nilai karakter yaitu:
35

 

                                                 
34Novika Malinda Safitri, Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kultur 

Sekolah Di SMP N 14 Yogyakarta, Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun V, Nomor 2, 

Oktober 2015, h. 177 
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a. Religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain. 

b. Jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

c. Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib 

dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.  

d. Cinta tanah air, yaitu cara berfikir, bersikap, dan berbuat 

yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan 

yang tinggi terhadap bahasa, lingkunganfisik, sosial, budaya, 

ekonomi, dan politik bangsa. 

 

4. Fungsi Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter memiliki tiga fungsi utama diantaranya:
36

 

a. Pertama, fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. 

Pendidikan karakter membentuk dan mengembangkan 

potensi peserta didik agar berpikiran baik, berhati baik, dan 

berperilaku sesuai dengan falsafah pancasila.  

b. Kedua, fungsi perbaikan dan penguatan. Pendidikan karakter 

memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan 

pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut 

berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan 

potensi warga negara dan pembangunan bangsa menuju 

bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera.  

c. Ketiga, fungsi penyaring. Pendidikan karakter memilah 

budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa lain 

                                                                                                              
35

Ibid. h. 175 
36

Binti Maunah, Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan 

Kepribadian Holistik Siswa, Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun V, Nomor 1, April 

2015, h. 92  
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yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan 

karakter bangsa yang bermartabat. 

 

5. Prinsip-prinsip Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter harus didasarkan pada prinsip-

prinsip sebagai berikut:
37

 

a. Pertama, mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai 

basis karakter.  

b. Kedua, mengidentifikasi karakter secara komprehensif 

supaya mencakup pemikiran, perasaan, dan perilaku.  

c. Ketiga, menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan 

efektif untuk membangun karakter.  

d. Keempat, menciptakan komunitas sekolah yang mempunyai 

kepedulian.  

e. Kelima, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

menunjukkan perilaku yang baik.  

f. Keenam, memiliki cakupan terhadap kurikulum yang 

bermakna dan menantang yang menghargai semua peserta 

didik, membangun karakter mereka, dan membantu untuk 

sukses.  

g. Ketujuh, mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada para 

peserta didik.  

h. Kedelapan, memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai 

komunitas moral yang berbagi tanggung jawab untuk 

pendidikan karakter dan setia pada nilai dasar yang sama.  

i. Kesembilan, memfungsikan keluarga dan anggota 

masyarakat sebagai mitra dalam usaha membangun karakter.  

j. Kesepuluh, mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf 

sekolah sebagai guru-guru karakter dan manifestasi karakter 

positif dalam kehidupan peserta didik. 

                                                 
37Ibid. h. 93  
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6. Alasan Perlunya Pendidikan Karakter 

Menurut Lickona ada tujuh alasan mengapa pendidikan 

karakter itu harus disampaikan. Ketujuh alasan yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

a. Cara terbaik untuk menjamin anak-anak (peserta didik) 

memiliki kepribadian yang baik dalam kehidupannya. 

b. Cara untuk meningkatkan prestasi akademik.  

c. Sebagian peserta didik tidak dapat membentuk karakter 

yang kuat bagi dirinya di tempat lain.  

d. Persiapan peserta didik untuk menghormati pihak atau 

orang lain dan dapat hidup dalam masyarakat yang 

beragam.  

e. Berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan 

problem moral-sosial, seperti ketidaksopanan, 

ketidakjujuran, kekerasan, pelanggaran kegiatan seksual, 

dan etos kerja (belajar) yang rendah.  

f. Persiapan terbaik untuk menyongsong perilaku di tempat 

kerja. 

g. Pembelajaran nilai-nilai budaya yang merupakan bagian 

dari kerja peradaban.
38

 

 

7. Guru sebagai Pendidik Karakter 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian guru 

adalah orang yang kerjanya mengajar.
39

 Menurut masyarakat Jawa, 

guru dilacak melalui akronim gu dan ru. “Gu” diartikan dapat 

digugu (dianut) dan “Ru” bisa diartikan ditiru (dijadikan 

teladan).
40

 Sedangkan pengertian guru menurut UU RI Nomor 14 

                                                 
38Ajat Sudrajat, MENGAPA PENDIDIKAN KARAKTER?, Jurnal Pendidikan 

Karakter, Tahun I, Nomor 1, Oktober 2011, h. 49  
39 Anton Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka), h. 30 
40 Hadi Supeno, Potret Guru (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 
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Bab I Pasal 1 Tahun 2005 tentang guru dan dosenadalah: 

 

“Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah.”
41

 

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh tokoh Al-

Ghozali bahwa guru adalah orang yang berusaha membimbing, 

meningkatkan, menyempurnakan, dan mensucikan hati sehingga 

menjadi dekat dengan Khaliqnya.
42

 Jadi, guru adalah semua orang 

yang berusaha mempengaruhi perkembangan seseorang serta 

memberi suri tauladan dalam membentuk kepribadian anak didik 

dalam bidang ibadah, intelektual, jasmani, dan rohani yang dapat 

dipertanggung jawabkan kepada orang tua, masyarakat serta 

kepada Allah SWT. 

Adapun betapa majunya ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dengan alat (piranti) lunak dan kerasnya di era ini, belum 

mampu menggantikan peranan guru di dalam kelas, seperti video, 

film, televisi, radio, tepe recorder, internet, robot komputer dan 

lain sebagainya. Semuanya ini merupakan alat (piranti) yang 

dipergunakan sebagai media menjelaskan sesuatu kepada siswa. 

Banyak peran guru yang tidak mampu diperagakan oleh media ini, 

terutama berkaitan dengan unsur- unsur manusiawi seperti sikap, 

sistem nilai, perasaan, motivasi, keteladanan yang hanya ada pada 

diri guru itusendiri.
43

 

Guru memiliki peranan yang sangat berat dan penting 

karena guru harus bertanggungjawab atas terbentuknya karakter 

siswa yang telah diamanahkan para orang tua atau wali untuk 

menciptakan anak didiknya menjadi terdidik, terbimbing, dan 

                                                 
41 UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Jakarta : PT. Asa 

Mandiri, 2006), h. 1 
42 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam (Ciputat: Ciputat Press, 2002), h. 
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43Martinis dan Bansu, Taktik Mengembangkan Kemampuan Individual 

Siswa (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 8 
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terlatih jasmani maupun rohaninya. Maka guru adalah seorang 

figur yang terhormat, guru menjadi ukuran dan pedoman bagi 

peserta didiknya serta di tengah masyarakat sebagai suri tauladan. 

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh bapak tokoh 

pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara bahwa guru adalah “Ing 

Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri 

Handayani” arti dari pada motto ini adalah guru di depan memberi 

teladan, guru di tengah memberi semangat, dan guru mendorong 

dari belakang.
44

 Ini berarti bahwa keberadaan guru sangat besar 

dan berarti di kalangan peserta didik, guru akan merubah perilaku, 

guru yang memberikan memberi pengetahuan, serta menanamkan 

budipekerti. 

Kemudian di sisi lain selain sebagai pendidik karakter, 

ketika sebagai pengajar formal diruang kelas pun guru haruslah 

dituntut lebih kreatif serta memiliki pengetahuan yang cukup luas 

mengenai berbagai metode pembelajaran secara tepat, karena guru 

diharapkan juga harus mampu menciptakan suatu situasi dan 

kondisi kelas yang kondusif agar dapat memudahkan tercapainya 

tujuan pendidikan yang diharapkan dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. 

 

B. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang 

Pendidikan Agama dan Keagamaan, di dalamnya dijelaskan bahwa 

pendidikan agama adalah pendidikan yang mencakup pengenalan, 

pemahaman, dan penanaman nilai-nilai, dalam kehidupan 

individual ataupun kolektif kemasyarakatan yang bertujuan pada 

optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang 
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aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabat nya sebagai 

makhluk Tuhan.
45

 

Sementara itu pengertian lebih spesifik tentang Pendidikan 

Agama Islam diberikan Muhaimin, yakni Pendidikan Agama Islam 

adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam 

meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan dengan 

memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain dalam 

hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat 

untuk mewujudkan persatuan nasional.
46

 

Islam sangat mementingkan pendidikan. Dengan 

pendidikan yang benar dan berkualitas, individu-individu yang 

beradab akan terbentuk yang akhirnya memunculkan kehidupan 

sosial yang berakhlak. Sayangnya, sekalipun institusi-institusi 

pendidikan saat ini memiliki kualitas dan fasilitas, namun institusi-

institusi tersebut masih belum memproduksi individu-individu 

yang beradab.Sebabnya, visi dan misi pendidikan yang mengarah 

kepada terbentuknya manusia yang beradab, terabaikan dalam 

tujuan institusi pendidikan. 

Penekanan kepada pentingnya anak didik supaya hidup 

dengan nilai-nilai kebaikan, spiritual dan akhlakulkarimah seperti 

terabaikan.Bahkan kondisi sebaliknya yang terjadi.Saat ini, banyak 

institusi pendidikan telah berubah menjadi industri bisnis, yang 

memiliki visi dan misi yang pragmatis.Pendidikan diarahkan untuk 

melahirkan individu-individu pragmatis. 

Dewasa ini dalam kurikulum 2013 secara tegas 

dicantumkan dua induk karakter (akhlak) yang harus dimiliki oleh 

anak didik yaitu hablumminallah (KI-1) dan hablumminannas (KI-

2), yakni baiknya hubungan manusia dengan Allah dan baik pula 

hubungan manusia dengan sesama manusia. Untuk dapat mencapai 

                                                 
45Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan, (Dirjend Pendidikan Islam Depag. RI, 2006), h. 219 
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tujuan tersebut maka strategi pembelajaran PAI itu harus benar-

benar efektif.Dapat memperbaiki dan membentuk akhlak peserta 

didik sampai akhir hayatnya. 

Oleh karena itu semua unsur yang membentuk sebuah 

strategi harus terpenuhi.Jika tidak ada sebuah strategi yang dapat 

berdiri sendiri dalam pembelajaran mata pelajaran ini, maka dapat 

dikombinasikan dengan strategi-strategi lain yang sesuai sehingga 

karakter bangsa seperti yang diamanatkan oleh agama dan 

proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tercapai secara 

sepurna.Nilai atau sumber karakter dapat diperoleh pertama dari 

ajaran agama yang dianut oleh sebuah bangsa. 

Nilai dari sumber ini merupakan nilai utama yang 

kebenarannya adalah mutlak atau qath‟i.Disamping itu nilai untuk 

sebuah karakter juga dapat diperoleh dari nilai- nilai ilmu 

pengetahuan.Ilmu pengetahuan memberikan konsekwensi terhadap 

suatu tindakan yang dilaksanakan oleh manusia. 

Orang atau bangsa yang berbuat baik akan mendapatkan 

hasil yang baik. Nilai karakter juga dapat diperoleh dari budaya 

sebuah bangsa. Bangsa yang memiliki dan mengamalkan budaya 

yang baik juga akan memperoleh hasil yang baik pula yang pada 

akhirnya menghantarkan manusia kepada kehidupan yang 

sejahtera. 

Pendidikan karakter dalam kegiatan belajar-mengajar di 

kelas, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan terintegrasi 

dalam semua mata pelajaran.Khusus untuk materi Pendidikan 

Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan, karena kesamaan 

misinya yaitu mengembangkan nilai dan sikap.Pengembangan 

karakter harus menjadi fokus utama yang dapat menggunakan 

berbagai strategi dan metode pendidikan karakter. 

Untuk kedua mata pelajaran tersebut, karakter 

dikembangkan sebagai dampak pembelajaran dan juga dampak 

pengiring.Sementara itu mata pelajaran lainnya yang secara formal 

memiliki misi utama selain pengembangan karakter, wajib 

mengembangkan rancangan pembelajaran pendidikan karakter 

yang diintegrasikan kedalam substansi dan kegiatan mata pelajaran 
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sehingga memiliki dampak pengiring bagi berkembangnya karakter 

dalam diri peserta didik.Sumber nilai karakter dapat diperoleh 

terutama dari nilai-nilai agama dan biasanya juga dapat diperoleh 

dari adat istiadat atau budaya dari masyarakat. 

Maka menjadi penting pendidikan agama Islam dan upaya 

guru pendidikan agama Islam dalam rangka mewujudkan fungsi 

dan tujuan pendidikan di sekolah dalam membentuk karakter 

peserta didik.
47

 Karena, pendidikan Islam diarahkan untuk 

mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia pada 

umumnya dan umat Islam pada khususnya Pendidikan agama 

Islam di lembaga sekolah merupakan sarana dalam 

pengembangkan kepribadian manusia untuk dapat menjadi 

manusia yang mampu bersanding dengan manusia lainnya dalam 

bingkai moralitas yang baik. Pendidikan agama Islam 

diselenggarakan di lembaga pendidikan/sekolah bertujuan untuk 

menumbuh kembangkan keimanan, ketakwaan dan berakhlak 

mulia kepada Allah SWT. Kepada peserta didik. 

Dengan demikian tujuan dan fungsi pendidikan agama 

Islam adalah sebagai realisasi dari cita-cita ajaran Islam, yang 

membawa misi kesejahteraan manusia sebagai hamba Allah secara 

lahir dan batin di dunia maupun akhirat.Pendidikan Agama Islam 

merupakan usaha yang berupa pengajaran, bimbingan dan asuhan 

terhadap anak agar kelak selesai pendidikannya dapat memahami, 

mengahayati, dan mengamalkan agama Islam, serta menjadikanya 

sebagai jalan kehidupan, baik pribadi maupun kehidupan 

masyarakat. 

Pendidikan Agama Islam sangat berpotensi besar untuk 

membentuk karakter peserta didik, jika Pendidikan Agama Islam 

tersebut dijadikan dasar bagi seluruh penyelenggara pendidikan.
48

 

Tujuan pendidikan agama Islam haruslah sesuai dengan nilai-nilai 

ajaran pendidikan agama Islam, yaitu untuk menjadikan manusia 

memenuhi tugas kekhalifahaannya sebagaimana tujuan 

                                                 
47Nasrullah, Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pendidikan Agama Islam 
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diciptakannya manusia. Sebagaimana yang dikemukakan Munzir 

Hitami menyatakan bahwa tujuan pendidikan agam Islam haruslah 

mencakup tiga hal yaitu: 1) pertama tujuan bersifat teleologik, 

yakni kembali kepada Tuhan, 2) kedua tujuan bersifat aspiratif, 

yaitu kebahagiaan dunia sampai akhirat, dan 3) dan yang ketiga 

tujuan bersifat direktif yaitu menjadi makhluk pengabdi kepada 

Tuhan.
49

 

 

2. Dasar Pendidikan Agama Islam 

Dasar Pendidikan Agama Islam secara garis besar ada dua 

yaitu: Al-Qur‟an dan As-Sunnah. 

a. Al-Qur‟an 

Islam adalah agama yang membawa misi agar umatnya 

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ayat Al-

Qur‟an yang pertama kali turun adalah berkenaan di 

samping masalah keimanan juga pendidikan. Allah Swt. 

Berfirman: 

                       

                          

    

Artinya:  

 „‟Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu 

yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia 

dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah 

yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) 

dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada 

                                                 
49Ade Imelda Frimayanti, Implementasi Pendidikan Nilai Dalam 

Pendidikan Agama Islam, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 8 No. II 

2017, h. 239  



 
 

39 

manusia apa yang tidak diketahuinya.‟‟ (Q.S. Al-

„Alaq: 1-5). 

 

Disamping itu masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur‟an yang 

menyinggung tentang pendidikan antara lain: surah Al-Baqarah 

ayat 31, 129,dan 151;surah Ali Imran ayat 164;surah Al-

Jumu‟ah ayat 2, dan sebagainya. 

b. As-Sunnah 

Rasulullah Saw. Mengatakan bahwa beliau adalah juru 

didik. Dalam kaitan dengan ini M.Athiyah al-Abrasyi 

mengatakan: pada suatu hari Rasul keluar dari rumahnya 

dan beliau menyaksikan adanya dua pertemuan, dalam 

pertemuan pertama, orang-orang berdioa kepada Allah 

„azza wajalla, mendekatkan diri kepada-Nya. Dalam 

pertemuan kedua orang sedang memberikan pelajaran. 

Beliau bersabda: 

“Mereka ini (pertemuan pertama), minta kepada Allah, 

bila Tuhan menghendaki maka ia akan memenuhi 

permintaan tersebut, dan jika ia tidak menghendaki maka 

tidak akan dikabulkannya. Tetapi golongan kedua ini 

mereka mengajar manusia, sedangkan saya diutus untuk 

juru didik.” 

 

Setelah itu beliau duduk pada pertemuan kadua ini.Praktek 

ini membuktikan kepada kita suatu contoh terbaik, betapa Rasul 

mendorong orang belajar dan menyebarkan ilmu secara luas dan 

suatu pujian atas keutamaan juru didik. 

Menetapkan al-Qur‟an dan al-Hadist sebagai dasar 

Pendidikan Agama Islam bukan hanya dipandang sebagai 

kebenaran yang didasarkan pada keimanan semata.Hal ini justru 

karena kebenaran yang terdapat dalam kedua dasar tersebut yang 

dapat diterima oleh nalar manusia dandibuktikan dalam sejarah 
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atau pengalaman manusia.
50

 

Sebagai pedoman, al-Qur‟an tidak ada keraguan padanya, 

hal ini terbukti dan dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 2 yaitu: 

                       

Artinya: “Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan 

padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.”
51

(Al-Baqarah:2) 

 

Pada ayat di atas, al-kitab ditafsirkan sebagai al- Qur‟an, 

yakni sebagai cahaya bagi orang-orang yang bertaqwa. Adapun 

Hadist secara umum dipahami sebagai segala sesuatu yang 

disandarkan oleh Nabi Saw, baik berupa perkataan, perilaku, 

perbuatan ataupun ketetapannya. 

 

3. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Ruang lingkup pendidikan agama Islam merupakan semua 

hal yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam, dimana ruang 

lingkup ini merupakan sebuah alat untuk membatasi pembahasan 

kearah spesifikasi dari pendidikan agama Islam. Pendidikan agama 

Islam sebagai pendidikan yang diberikan kepada peserta didik guna 

pencapaian manusia yang bertaqwa dan beriman kepada Allah 

SWT, dan manusia yang berakhlakul karimah, serta mampu 

mengaktualisasikan hasil dari proses pendidikan tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari, dimana sangat dipengaruhi oleh lingkungan 

maupun ruang lingkup pendidikan agama Islam itu sendiri. 

Pembahasan yang diberikan dalam ruang lingkup Pendidikan 

Agama Islam yang dimaksud ialah bahan pelajaran atau bahan ajar 

pendidikan agama Islam, yang berisikan unsur-unsur pokok yang 

                                                 
50AL-Rasyidin, H. Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam,(Ciputat: 

Ciputat Press, 2003), h. 35 
51 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan 

Terjemahannya,(Jakarta: Yayasan Penyelenggara Tafsir Al-Qur‟an, 1990 ), h. 8 
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essensial dalam agama Islam sebagai acuan terhadap tujuan 

pendidikan yang diharapkan. 

Unsur-unsur pokok ini merupakan kajian yang harus 

ditempuh oleh setiap muslim dalam kehidupannya guna 

pencapaian kedekatan kepada Allah SWT. Dimana kedekatan 

tersebut memiliki kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, yang 

terdiri dari hal ihwal yang berkaitan langsung dengan ajaran agama 

Islam.Bahan disebut juga dengan materi, yaitu sesuatu yang 

diberikan kepada peserta didik saat berlangsungnya kegitan belajar 

mengajar guna pencapaian tujuan pembelajaran. 

Adapun ruang lingkup bahan pelajaran Pendidikan Agama 

Islam meliputi tujuh unsur pokok yaitu : Al-Qur'an- Hadis, 

keimanan, muamalah, dan akhlak. Al-Qur'an Hadis merupakan 

sumber akidah dan keimanan, syariah, ibadah, muamalah, dan 

akhlak, sehingga kajiannya berada dalam unsur-unsur 

tersebut.Akidah (ushuluddin) ataupun keimananmerupakan pokok 

agama. Ibadah, muamalah, dan akhlak bertitik tolak dari akidah, 

dalam arti sebagai manifestasi dan konsekuensi dari akidah. 

Syariah merupakan sistem norma(aturan) yang mengatur hubungan 

manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia, 

huungan manusia dengan makhluk lainnya serta hubungan manusia 

dengan lingkungannya. Akhlak merupakan aspek sikap hidup atau 

kepribadian manusia, dalam artian bagaimana sistem norma yang 

mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, itu 

menjadi sikap hidup dan kepribadian hidup manusia dan 

menjalankan sistem kehidupannya (ekonomi, social, politik, 

pendidikan, kekeluargaan, budaya, ilmu pengetahuan dan 

teknologi, olah raga, kesehatan, dan lainnya) yang dilandasi oleh 

akidah yang kokoh. Sedangkan tarikh atau sejarah Islam 

merupakan perkembangan perjalanan hidup umat muslim dari 

masa kemasa dalam usaha bersyariah, dan berakhlak serta dalam 

mengembangkan sistem kehidupannya yang dilandasi oleh akidah.  

a. Al-Qur‟an dan Hadist 

Al-Qur'an adalah sebuah kitab petunjuk moral yang 

komprehensif dan sempurna, berasal dari langit untuk 
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kebaikan manusia dan alam semesta.Kitab ini memberi 

kebebasan kepada umat manusia untuk mengatur hidupnya 

menuju kebahagiaan dan kecermelangan lahir batin diatas 

landasan iman dan bingkai moral yang kukuh dan 

abadi.Sedangkan as-sunnah (hadis Nabi SAW) merupakan 

penafsiran Al-Qur'an dalam praktek atau penerapan ajaran 

Islam secara faktual dan ideal. 

Hal ini mengingat bahwa pribadi Rasulullah SAW, 

merupakan perwujudan dari AlQur'an yang ditafsirkan 

untuk manusia, serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam 

kehidupan sehari-hari.Al-Qur'an dan Hadis merupakan dua 

sumber utama pokok ajaran agama Islam, diaman semua 

ketentuan yang berlaku dalm agama Islam tidak boleh 

bertentangn dengan Al-Qur'an dan Hadis. Sementara itu 

ulama tafsir mengamati bahwa perintah taat kepada Allah 

dan Rasul-Nya yang ditemukan dalam Al-Qur'an 

dikemukakan dalam dua redaksi yang berbeda, pertama 

adalah Athi'u Allah wa al-Rasul, dan yang kedua adalah 

Athi'u Allah wa Athi'u al-Rasul.  

Disini tergambar dua perintah, yaitu perintah pertama 

mencakup kewajiban kepada beliau dalam hal yang sejalan 

dengan perintah Allah, karena itu redaksi tersebut 

mencukupkan sekali saja penggunaan kata Athi'u, perintah 

yang kedua mencakup kewajiban taat kepada beliau walau 

dalam hal-hal yang tidak disebutkan secara eksplisit dari 

perintah Allah, dimana diisyaratkatkan dalam kasus Ubay 

bin Ka'ab yang ketika sedang shalat dipanggil oleh 

Rasulullah. Itulah sebabnya dalam redaksi yang kedua kata 

Athi'u diulang dua kali, dan atas dasar ini pula perintah taat 

kepada Ulul Amri tidak dibarengi dengan athi'u karena 

kataatan terhadap mereka tidak berdiri sendiri, tetapi 

bersyarat dengan sejalannya perintah mereka dengan ajaran 

Allah dan Rasul-Nya. Tidak diragukan lagi, tulis Fazlur 

Rahman "bahwa tujuan sentral AlQur'an adalah untuk 

menciptakan sebuah tata sosial yangn mantap dan hidup 

dimuka bumi, yang adil dan diasaskan dengan etika". 
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Sedangkan mengenai fungsi hadis, Abdul Halim 

Mahmud mantan Syaikh Al-Azhar dalam bukunya As-

sunnah fi makanatika wa fi tarikhiha menulis bahwa 

sunnah mempunyai fungsi yangn berhubungan dengan 

AlQur'an dan fungsi sehubungan dengan pembinaan 

hokum syara'. Dengan menunjuk kepada pendapat As-

Syafi'i dalam Ar-Risalah, Abdul Halim menegaskan bahwa 

dalam kaitannya denagan Al-Qur'an, ada dua fungsi as-

sunnah yang diperselisihkan, yaitu apa yang diistilahkan 

oleh sebagian ulama dengan bayan ta'kid dan bayan tafsir. 

Yang pertama sekedar menguatkan atau menggaris bawahi 

kembali apa yang terdapat dalam AlQur'an, sedangkan 

yang kedua memperjelas, merinci, bahkan membatasi 

pengertian lahir dari Al-Qur'an.  

b. Keimanan 

Iman secara maknawi dapat dijelaskan sebagai 

kepercayaan. Dalam agama Islam dikenal dengan adanya 

rukun iman yang meliputi enam hal yakni iman kepada 

Allah SWT, iman kepada malaikat Allah, iman kepada 

kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, iman kepada hari 

akhir, dan iman terhadap qada dan qadar. Menepi dari 

keenam keimanan yang ada, iman kepada Allah adalah 

acuan utama sebagai manifestasi jasmani dan rohani 

seseorang yang beriman (mukmin) Tindakan syirik seperti 

mengakui ada Tuhan lain selain Allah atau menganggap 

Allah menjelma menjadi sesuatu serupa makhluk-Nya 

adalah merupakan tindakan yang melampui batas, karena 

telah menyalahi fitrah, menyamakan Tuhan dengan 

makhluk-Nya adalah menentang akal sehat, karena 

menurut akal sehat tidak ada sesuatupun yang dibuat sama 

dengan pembuatnya (kita ambil contoh sebuah rumah yang 

bagus dan indah, tentulah tidak sama dengan pak paijo 

yang membuatnya). 
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c. Syariah 

Yang dimaksudkan dengan syariat adalah semua 

peraturan agama yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan 

dalam sunnah Rasul-Nya. Disamping itu syariat juga 

mencakup hukum-hukum Allah bagi tiap-tiap perbuatan 

manusia, yakni halal, haram, mubah, sunah, dan 

makruh.Dewasa ini hal-hal tersebut kita kenal denagn 

Fikih yang searti dengan kata hokum (qanun) dalam istilah 

modern. 

Apabila melihat kehidupan manusia secara individual 

dan sosial, kita akan menemukan banyak perubahan dalam 

perjalanan hidupnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

sesungguhnya manusia tidak berada dalam satu kondisi 

secara terus menerus. Dia berubah-ubah dari gaya hidup 

yang satu kegaya hidup yang lain, bergantung kepada 

kondisi kekondisi yang lain, bergantung kepada kondisi 

terbaru yang melingkupinya, pengetahuannya tentang 

hakikat alam semesta ini, sarana yang dapat dia 

pergunakan untuk mengekploitasi sumber daya alam, tata 

cara pergaulan bermasyarakat diantara mereka.  

Lalu dalam kondisi yang serba berubah itu, bagaimana 

seorang muslim dengan hukum-hukum agama itu tidak 

mengeluarkan ketentuan kecuali untuk perbuatan yang 

sifatnya umum. Perspektif individual yang sama mendasari 

pandangan tentang ketentuan syariah terhadap suatu 

masalah yang ada, walaupun syariah mengakui menjadi 

suatu keseluruhan logika yang tunggal, namun ada 

perbedaan pendapat yang signifikan, tidak hanya dalam 

perbedaan madzhab, melainkan juga perbedaan dikalangan 

ahli hukum dalam madzhab sealiran. 

d. Muamalah 

Muamalah adalah hukum, pengarahan atau ajaran 

Islam yang menyangkut segala tindak tanduk manusia 

dalam berhubungan dengan makhluk yang lain, baik 

manusia itu sendiri, hewan, tumbuhan, dan lingkungan, 
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ataupun dengan benda-benda mati lainnya. Ajaran Islam 

yang menyangkut dengan semuanya ini tidak hanya yang 

secara khusus ditujukan kepada Allah seperti ibadah shalat, 

zakat, puasa, haji, keyakinan hanya kepada Allah, dan lain 

sebagainya.Dalam bidang muamalah, ajaran Islam 

mengatur bagaimana seharusnya membina hubungan 

antara orang-orang yang mempunyai agama dan 

kepercayaan yang berbeda-beda. 

Dalam hubungan bertetangga seumpamanya, seorang 

muslim harus memperlakukan tetangganya yang beragama 

lain seperti perlakuan terhadap tetangga yang beragama 

Islam. Kalau dia kesusahan harus ditolong, jika 

keluarganya sakit, hendaknya ditengok, apabila ia 

mendapatkan musibah (kematian, dan lain-lain) haruslah 

dikunjungi untuk menunjukkan turut berduka cita. Bidang 

muamalah mencakup berbagai hubungan anatara sesama 

manusia (horizontal) diantaranya dalam hal perkawinan 

(munakahat), warisan dan lain-lain. 

e. Ibadah  

Secara umum ibadah berarti mencakup semua 

perilaku dalam semua aspek kehidupan yang sesuai dengan 

ketentuan Allah, yang dilakukan dengan ikhlas untuk 

mendapatkan ridla Allah SWT, ibadah dalam sedangkan 

perbedaan pengertian ibadah secara umum dan khusus 

adalah terletak pada perbedaan sebagaimana dinyatakan 

oleh akidah yang berbunyi sebagai berikut, bahwa ibadah 

dalam arti khusus semuanya dilarang kecuali yang 

diperintahkan dan dicontohkan, sedangkan ibadah dalam 

arti umum semuanya diperbolehkan kecuali yang dilarang.  

Ibadah dalam arti peraturan lahir adalah formalitas 

sebagai realisasi hubungan manusia dengan Tuhan 

.Hubungan ini adalah hubungan-hubungan kerohanian 

antara roh yang subyektif (manusia) dengan roh obyektif / 

absolut, yaitu Allah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut 

isinya, ia terkenal dengan rukun Islam yang lima, yaitu : 
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1) Mengucapkan syahadat, sekurang-kurangnya satu kali 

seumur hidup.  

2) Shalat, yang wajib dilakukan lima kali dalam sehari.  

3) Zakat, bila memenuhi syarat dan memungkinkannya.  

4) Shaum, berpuasa dalam satu bulan dalam satu tahun.  

5) Haji, diisyaratkan satu kali seumur hidup, bila 

memenuhi syarat tertentu dan mampu. 

f. Akhlak 

Ilmu akhlak adalah ilmu yang menentukan batas 

antara baik dan buruk, terpuji dan tercela, tentang 

perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Dengan 

lain perkataan, ilmu aklhak adalah : 

1) Menjelaskan arti baik dan buruk.  

2) Menerangkan apa yang seharusnya dilakukan.  

3) Menunjukkan jalan untuk melakukan perbuatan.  

4) Menyatakan tujuan dalam perbuatan. 

Sedangkan akhlak sendiri adalah implementasi iman 

dan segala bentuk perilaku. Diantara akhlak yang diajarkan 

oleh Luqman (lihat surat Luqman ayat 14, 15, 18, dan 19) 

kepada anaknya adalah : 

1) Akhlak anak terhadap kedua orang tua.  

2) Akhlak terhadap orang lain.  

3) Akhlak dalam penampilan diri.  

Manusia selain menjadi makhluk pribadi juga 

berkedudukan sebagai makhluk sosial, yang mempunyai 

arti bahwa ia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. 

Didalam menjalani kehidupan inilah akhlak diperlukan 

dalam menjalin hubungan dengan orang lain maupun 

lingkungan, guna memberikan respon yang baik kepada 

kita, adalah jalan yang tepat bila kita memiliki akhlak yang 

baik. 
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4. Fungsi Pendidikan Agama Islam (PAI) diSekolah 

Fungsi merupakan kegunaan secara operasional. Adapun 

fungsi pendidikan agama Islam di sekolah menurut 

Ramayulisyakni:
52

 

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT yang telah 

ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan 

kewajiban yang pertama yaitu kewajiban menanamkan 

ketaqwaan dan keimanan dilakukan oleh setiap orang tua 

dalam keluarga. Sekolah berfungsi menumbuh 

kembangkan lebih lanjut pada diri anak melalui 

bembingan, pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan 

ketaqwaan tersebut dapat berkembang secara optimal 

sesuai dengan tingkat perkembangan. 

b. Penyaluran yaitu, untuk menyalurkan anak yang memiliki 

bakat khusus agama agar bakat tersebut dapat berkembang 

secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya 

sendiri dan oranglain. 

c. Perbaikanyaitu, untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan 

dan kelemahan peserta didik dalam keyakinan pemahaman 

dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Pencegahan yaitu, untuk menangkal hal-hal negatif dalam 

lingkungan atau budaya lain yang dapat membahayakan 

dirinya dan menghambat perkembangannya menuju 

manusia Indonesiaseutuhnya. 

e. Penyesuaian yaitu, menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan 

sosial dan dapat mengubah lingkungannya dengan 

ajaranIslam. 

f. Sumber nilai yaitu memberikan pedoman hidup untuk 

mencapai kebahagiaan hidup didunia danakhirat. 
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Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut, Faisal 

berpendapat bahwa terdapat beberapa pendekatan yang digunakan 

dalam memainkan fungsi pendidikan agama Islam di sekolah 

sebagaimana yang dikutipkan sebagai berikut:
53

 

a) Pendekatan nilai universal adalah suatu program yang 

dijabarkan dalam bentukkurikulum. 

b) Pendekatan meso, adalah suatu pendekatan program 

pendidikan yang memiliki kurikulum, sehingga dapat 

memberikan informasi dan kompetisi pada 

pesertadidik. 

c) Pendekatan ekso, adalah suatu pendekatan program 

pendidikan yang memberikan kemampuan kebijakan 

pada anak untuk untuk membudidayakan nilai agama 

Islam. 

d) Pendekatan makro, yaitu pendekatan program 

pendidikana yang memberikan kemampuan 

kecukupan ketrampilan seseorang sebagai 

professional yang mampu mengemukakan ilmu teori, 

informasi, yang diperoleh dalam kehidupan sehari-

hari. 

Dari pemaparan fungsi terkait pendidikan agama Islam 

(PAI) di sekolah tersebut menunjukkan bahwa PAI merupakan 

sebuah wadah penting dalam pengembangan keimanan, 

penyaluran, pencegahan hal-hal negatif, penyesuaian dan sumber 

nilai yang akan didapatkan siswa di pendidikansekolah. 

 

5. Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) disekolah 

Setiap mata pelajaran memiliki ciri khas atau karakteristik 

tertentu yang dapat membedakannya dengan mata pelajaran 

lainnya. Begitu juga halnya mata pelajaran pendidikan agama 

                                                 
53 Abdul Majid, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 19 
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Islam (PAI). Adapun karakteristik mata pelajaran PAI adalah 

sebagai berikut:
54

 

a. PAI merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari 

ajaran-ajaran pokok (dasar) yang terdapat dalam agama 

Islam, sehingga PAI merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari ajaran Islam. 

b. Ditinjau dari segi muatan pendidikannya, Pendidikan 

Agama Islam merupakan mata pelajaran pokok yang 

menjadi satu komponen yang tidak dapat dipisahkan 

dengan mata pelajaran lain yang bertujuan untuk 

pengembangan moral dan kepribadian peserta didik. 

Semua mata pelajaran yang memiliki tujuan tersebut harus 

seiring dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh 

mata pelajaranPAI. 

c. Diberikannya mata pelajaran PAI, bertujuan untuk 

terbentuknya pesertadidik yang beriman dan bertakwa 

kepada AllahSWT. 

d. PAI adalah mata pelajaran yang tidak hanya mengantarkan 

peserta didik dapat menguasai berbagai kajian keislaman, 

tetapi PAI lebih menekankan bagaimana peserta didik 

mampu menguasai kajian keislaman tersebut sekaligus 

dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari di 

tengah- tengah masyarakat. Dengan demikian, PAI tidak 

hanya menekankan pada aspek kognitif saja, tetapi yang 

lebih penting adalah pada aspek afektif dan psikomotornya. 

e. Secara umum mata pelajaran PAI didasarkan pada 

ketentuan-ketentuan yang ada pada dua sumber pokok 

ajaran islam, yaitu Al-Qur‟an dan -Sunnahatau Hadits Nabi 

Muhammad SAW (dalil naqli). Dengan melalui metode 

Ijtihad (dalil aqli) para ulama mengembangkan prinsip-

prinsip PAI tersebut dengan lebih rinci dan mendetail 

dalam bentuk fiqih dan hasil-hasil ijtihadlainnya. 
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f. Prinsip-prinsip dasar PAI tertuang dalam tiga kerangka 

dasar ajaran Islam, yaitu: aqidah, syariah, danakhlak. 

g. Tujuan akhir dari mata pelajaran PAI adalah terbentuknyas 

peserta didik yang memiliki akhlak yang mulia (budi 

pekerti yang luhur). 

Mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) itu secara 

keseluruhannya adalah merupakandalamlingkupAl-Qur‟andanAl-

hadits,keimanan,akhlak,fiqihatau ibadah dan sejarah sekaligus 

menggambarkan bahwa ruang lingkup pendidikan agama Islam 

mencakup perwujudan keserasian, keselarasan dan keseimbangan 

hubungan manusia dengan Allah SWT, diri sendiri, sesama 

manusia, mahluk lainnya maupunlingkungannya. 

Kemudian apabila dilihat dari segi pembahasannya maka 

ruang lingkup mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) yang 

umum dilaksanakan di madrasah adalah: (a) Aqidah Akhlaq, (b) 

Ilmu Fiqih, (c) Al-Qur‟an Hadist, (d) Tarikh Islam atau Sejarah 

Kebudayaan Islam.
55

Dan apabila dijabarkan adalah sebagaiberikut: 

1) Pengajaran Al-Qur‟an adalah pengajaran yang bertujuan 

agar siswa dapat membaca Al-Qur‟an dan mengerti arti 

kandungan yang terdapat disetiap ayat-ayat Al-Qur‟an. 

Akan tetapi dalam prakteknya hanya ayat-ayat tertentu 

yang di masukkan dalam materi pendidikan agama 

Islam yang disesuaikan dengan tingkatpendidikannya. 

2) Pengajaran Al-Hadits adalah pengajaran yang bertujuan 

agar siswa dapat membaca Al-Hadits dan mengerti 

kandungan yang terdapat di dalamnya. Akan tetapi 

dalam prakteknya hanya hadits-hadits tertentu yang 

dimasukkan dalam materi Pendidikan Agama Islam 

yang disesuaikan dengan tingkat pendidikannya. 

3) Pengajaran Keimanan(Aqidah) 

Pengajaran keimanan berarti proses belajar mengajar 

tentang aspek kepercayaan, dalam hal ini tentunya 

                                                 
55 Zuhairini dan Abdul Ghafir, Metodologi Pendidikan Agama Islam 
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kepercayaan menurut ajaran Islam, inti dari pengajaran 

ini adalah tentang rukun Islam. 

4) Pengajaran Akhlak 

Pengajaran akhlak adalah bentuk pengajaran yang 

mengarah pada pembentukan jiwa, cara bersikap 

individu pada kehidupannya, pengajaran ini berarti 

proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan supaya 

yang diajarkan berakhlak baik. 

5) PengajaranFiqih 

Pengajaran fiqih adalah pengajaran yang isinya 

menyampaikan materi tentang segala bentuk-bentuk 

hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, sunnah, 

dan dalil-dalil syar‟i yang lain. Tujuan pengajaran ini 

adalah agar siswa mengetahui dan mengerti tentang 

hukum-hukum Islam dan melaksanakannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

6) Pengajaran Sejarah dan KebudayaanIslam 

Tujuan pengajaran dari sejarah Islam ini adalah agar 

siswa dapat mengetahui tentang pertumbuhan dan 

perkembangan agama Islam dari awalnya sampai zaman 

sekarang sehingga siswa dapat mengenal dan mencintai 

agama Islam. 

 

C. Hubungan Pendidikan Karakter dengan Pendidikan 

AgamaIslam 

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 

manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam 

pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan 

adatistiadat.
56

 

                                                 
56 Pupuh Fathurrohman, Op. Cit., h. 18 
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Setidaknya ada dua hubungan antara pendidikan karakter 

dengan Pendidikan Agama Islam yakni : 

 

1. Dilihat dari Sisi Tujuannya 

Pendidikan Agama Islam di sekolah merupakan 

sistem pembelajaran yang selalu berkaitan dengan nilai-nilai 

moral keagamaan. Jika kurikulum sebagai heart of education, 

maka Pendidikan Agama Islam sebagai bagian dari kurikulum 

pendidikan menjadi is the heart of character in curriculum. 

Karena Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran 

dimana isinya memuat berbagai karakter positif sesuai dengan 

tujuan Pendidikan Islam itu sendiri. Bahkan tentu akan 

mendukung tercapainya tujuaan pendidikan nasional. Selain 

itu Pendidikan Agama Islam lebih menekankan pada soft skill 

sebagai pengendali dan kontrol terhadap hard skill seseorang.
 

Asumsi tersebut menjadi dasar bahwa Pendidikan 

Agama Islam sebagai mata pelajaran, juga harus berkarakter. 

Dari sini disusunlah silabus dan RPP PAI berkarakter. Untuk 

membentuk penuntut ilmu berkarakter dan beradab, maka 

Pendidikan Islam harus mengarahkan target pendidikan 

kepada pembangunan individu yang memahami tentang 

kedudukannya, baik kedudukan di hadapan Tuhan, di hadapan 

masyarakat, dan didalam dirinya sendiri. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa 

pendidikan karakter dan Pendidikan Agama Islam sama-sama 

bertujuan membentuk sikap atau perilaku seseorang dalam 

kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai pendidikan karakter 

tersebut menjadi sumber ajaran-ajaran agama Islam baik itu 

pendidikan aqidah, akhlak, maupun syari‟at. 
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2. Dilihat dari Segi Nilai yang Terkandung di Dalamnya 

Hampir semua materi dalam Pendidikan Islam 

mengandung nilai-nilai karakter pokok bagi kehidupan 

individu dan sosial. Dengan demikian masalahnya adalah 

bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai karakter yang 

terdapat dalam Pendidikan Agama Islam dalam kehidupan 

sehari-hari melalui proses pembelajaran peserta didik.
57

 

Pendidikan karakter haruslah mendasarkan pada nilai 

religius, bukan justru nilai anti agama.Pendidikan karakter 

berpijak dari karakter dasar manusia, yang bersumber dari 

nilai moral universal (bersifat absolut) yang bersumber dari 

agama yang juga disebut sebagai the golden role.Pendidikan 

karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak 

dari nilai-nilai karakter dasar tersebut.
58

 

Pemaparan di atas menunjukan adanya hubungan antara 

pendidikan karakter dengan Pendidikan Agama Islam. Hal ini 

ditunjukan dengan dasar philosofis yang sama yaitu karakter 

yang terbentuk semuanya bersumber dari nilai-nilai universal 

yang termasuk di dalamnya adalah Agama Islam. Sehingga 

pendidikan karakter sesungguhnya merupan implementasi lain 

terhadap paradigma Pendidikan AgamaIslam. 

Selain itu hubungan antara pendidikan karakter dengan 

Pendidikan Agama Islam dapat dilihat dari dua sisi, yakni 

materi dan proses pembelajaran. Dari segi materi Pendidikan 

Agama Islam dapat tercakup nilai pendidikan karakterapabila 

dilihat dari segi pembahasannya maka ruang lingkup mata 

pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) yang umum 

dilaksanakan di madrasah adalah: (a) Aqidah Akhlaq, (b) Ilmu 

Fiqih, (c) Al-Qur‟an Hadist, (d) Tarikh Islam atau Sejarah 

Kebudayaan Islam.
59

hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut 

                                                 
57Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 15 
58Ibid, hlm. 21 

 
59Zuhairini dan Abdul Ghafir, Metodologi Pendidikan Agama Islam 

(Malang: UM Press) hlm. 48 
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ini: 

Tabel 2.1 

Nilai Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Agama 

Islam 

No Aspek Nilai Pendidikan 

Karakter 

1. Al-Qur’an 

(Ayat-ayat Al-Qur‟an 

 tentang manusia dan tugasnya 

sebagai khalifah di bumi, 

Keikhlasan dalam 

 beribadah,  

Demokrasi, Kompetisi 

 dalam kebaikan, 

 Perintah menyantuni 

 kaum Dhu‟afa, Perintah 

 menjaga kelestarian 

 lingkungan hidup, 

Anjuran bertoleransi, Etoskerja, 

Pengembangan IPTEK. 

Religius, jujur, toleransi, 

disiplin,kerja keras, 

kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin 

tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah 

air, menghargai prestasi, 

bersahabat/ komunikatif, 

cinta damai, gemar 

membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, 

tanggungjawab. 

2. Aqidah 

(Iman kepada Allah melalui 

pemahaman sifat- sifatNya dalam 

Asmaul Husna, keimanan kepada 

Malaikat, Iman kepada Rasul 

rasul Allah, Iman kepada Kitab-

kitab Allah, Iman kepada 

HariAkhir, 

Iman kepada qadha qadar. 

Religius, jujur, toleransi, 

disiplin,kerja keras, 

kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin 

tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah 

air, menghargai prestasi, 

bersahabat/ komunikatif, 

cinta damai, gemar 

membaca, peduli 
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lingkungan, peduli sosial, 

tanggungjawab. 

3. Akhlak 

Perilakuterpuji, 

MenghindariPerilaku 

Tercela. 

Religius, jujur, toleransi, 

disiplin,kerja keras, 

kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin 

tahu, semangat 

kebangsaan, 

Cintatanahair,menghargai 

prestasi,bersahabat/ 

komunikatif, cinta damai, 

gemar membaca, 

pedulilingkungan, 

peduli sosial, tanggung 

jawab. 

 

 

6.  

4.  

Fikih 

Sumber hukum Islam, Hukum 

taklifi, dan hikmah ibadah, Zakat, 

Haji dan Wakaf, Hukum Islam 

tentang mu‟amalah, 

Pengurusanjenazah, Khutbah, 

Tabligh dan Dakwah, Hukum 

Islam tentang Hukum Keluarga, 

Waris. 

 

Religius, jujur, toleransi, 

disiplin,kerja keras, 

kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin 

tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah 

air, menghargai prestasi, 

bersahabat/ komunikatif, 

cinta damai, gemar 

membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, 

tanggungjawab. 
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5.  Tarikh dan Kebudayaan Islam 

(Keteladanan Rasulullah dalam

 membina umat periode Makkah, 

Keteladanan Rasulullah dalam

  membina 

 umat periode  

 Madinah, Perkembangan Islam 

pada abad 

pertengahan(1250– 1800),

 Perkembangan Islam 

 pada masa modern (1800-

sekarang), Perkembangan

 Islam di Indonesia, 

 perkembangan Islam di dunia 

 

Religius, jujur, toleransi, 

disiplin,kerja keras, 

kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin 

tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah 

air, menghargai prestasi, 

bersahabat/ komunikatif, 

cinta damai, gemar 

membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, 

tanggungjawab. 

 

Sedangkan dalam proses pembelajaran, guru dalam 

mengajar Pendidikan Agama Islam kepeserta didik memuat 

pendidikan karakter. Bahkan guru dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter dimulai sejak guru membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran atau RPP. 

 

D. Penelitian Yang Relevan 

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, 

ditemukan karya-karya yang hampir sejalan dengan judul peneliti. 

Hal ini sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Berikut 

penelitian relevan dalam penelitian ini: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Novika Malinda Safitri, dengan 

judul Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kultur 

Sekolah Di SMP N 14 Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini 
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menunjukkan bahwa Implementasi pendidikan karakter tidak 

terlepas dari peran semua pihak di sekolah. Seorang kepala 

sekolah mempunyai posisi strategis dalam menentukan 

kebijakan pendidikan karakter di sekolah.Guru sebagai 

pendidik, fungsi utamanya yaitu pelaksana kebijakan 

pendidikan karakter untuk diimplementasikan kepada peserta 

didik. Demikian halnya dengan karyawan juga turut mendukung 

terciptanya karakter sekolah yang baik. Peserta didik juga 

berperan aktif untuk mensosialisasikan serta memberikan 

contoh kepada peserta didik yang lain untuk membiasakan diri 

mengimplementasikan nilai-nilai karakter yang dikembangkan 

di sekolah. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lailatus Shoimah, Sulthoni, 

Yerry Soepriyanto dengan judul Pendidikan Karakter Melalui 

Pembiasaan Di Sekolah Dasar. Hasil dari penelitian ini 

mengatakan bahwa Pendidikan karakter dapat dibentuk 

melalui pembiasaan di sekolah melalui kegiatan rutin, 

terprogram dan insidental. Pembiasaan – pembiasaan tersebut 

diharapkan dapat memunculkan nilai-nilai pada diri anak. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah dengan judul 

Pembentukan Karakter Peserta didik Melalui Pendidikan 

Agama Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

Pendidikan Agama Islam memiliki posisi penting dalam 

membentuk karakter peserta didik, sehingga mereka menjadi 

manusia yang memiliki karakter yang baik dan berkualitas. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Binti Maunah dengan judul 

Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan 

Kepribadian Holistik Peserta didik. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa Pertama, pembentukan karakter anak 

dapat dilakukan melalui dua strategi, yaitu internal sekolah 

dan eksternal sekolah. Kedua, strategi internal sekolah dapat 

dilakukan melalui empat pilar, yakni kegiatan proses belajar 

mengajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk budaya 

sekolah (school culture), kegiatan pembiasaan (habituation), 

kegiatan ko-kurikuler dan ekstra kurikuler. Ketiga, strategi 
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eksternal dapat dilakukan melalui keluarga dan masyarakat. 

Keempat, ketika seluruh strategi tersebut dapat dilaksanakan 

dengan baik, maka karakter anak akan menjadi terbentuk dan 

kuat. 
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