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ABSTRAK   

     Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran guru 

Pendidikan Agama Islam dalam peningkatan pendidikan Karakter Di 

SMP Negeri 2 Rebang Tangkas Way Kanan dan Faktor pendukung 

serta faktor penghambat yang dihadapi guru Pendidikan Agama Islam 

dalam peningkatan pendidikan karakter Di SMP Negeri 2 Rebang 

Tangkas Way Kanan.    

     Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan menggunakan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Peningkatan 

Pendidikan Karakter di SMP Negeri 2 Rebang Tangkas Way Kanan, 

yaitu: Peran Guru sebagai Teladan, Peran Guru Sebagai Motivator, 

Peran Guru Sebagai Fasilitator, Peran Guru Sebagai Pendidik, Peran 

Guru Sebagai Pengawas, Dan Peran Guru Sebagai Pembimbing. 

Adapun Faktor- faktor yang mempengaruhi Guru Pendidikan Agama 

Islam dalam Peningkatan pendidikan Karakter yaitu, a. faktor 

pendukung: 1) Program sekolah, 2) peraturan dan tata tertib sekolah, 

3) karakter siswa yang baik. b. Faktor penghambat: 1) sarana dan 

prasarana yang rendah, akses jalan menuju sekolah yang masih sulit 

karena tanah merah berlumpur mengakibatkan banyak siswa yang 

terlambat, 2) kurangnya kesadaran guru guru lain tentang tugas 

kewajiban religi hanya dibebankan kepada guru PAI, 3) latar belakang 

setiap individu 4) kurang perhatian orang tua terhadap anak karena 

kesibukan bekerja orangtua. 

Kata Kunci: Peran Guru Pai, Peningkatan, Pendidikan Karakter 
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MOTTO 

 

                        

              

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak 

menyebut Allah. 

(Q.S Al Ahzab(33): 21)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tarjamah. (Bandung: Sigma 

Exagrafika,2009), hlm.336 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul ini dimaksudkan agar tidak terjadi 

kesalah pahaman terhadap makna pada proposal ini, maka dari 

itu penulis merasa perlunya penegasan beberapa istilah yang 

terdapat dalam judul Proposal ini. Penelitian yang akan 

dilakukan berjudul: Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

Dalam Peningkatan Pendidikan Karakter Di SMP Negeri 2 

Rebang Tangkas Way Kanan.  

Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut: 

1. Peran  

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia kata peran 

yang berarti pemain, perangkat tingkah yang diharapkan 

dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat 

dan peranan yang berarti bagian yang dimainkan seorang 

pemain, tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam 

suatu peristiwa
2
. Dalam hal ini guru perlu menjalankan 

perannya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Saat 

istilah peran di gunakan dalam lingkungan sekolah maka 

guru diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa 

yang di harapkan oleh masyarakat sekolah. Oleh karena 

itu di perlukan sikap tanggung jawab dan profesional dari 

seorang guru.  

Peran menurut terminology adalah seperangkat 

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan 

dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” 

yang definisinya adalah “person’s task or duty in 

undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang 

dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan 

sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh 

orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan 

                                                             
2 EM Zul fazri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 

cet.1 ke-3 (Surabaya : Difa Publisher,2008)hlm.641 



2 
 

 
 

peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang 

dalam suatu peristiwa.
3
 

Dari beberapa pengertian diatas, penulis 

menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap 

atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau 

sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki 

status atau kedudukan tertentu. 

 

2. Guru 

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang 

yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. 

Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang 

melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak 

mesti dilembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di 

masjid, di surau atau musholla dan di rumah. Guru 

memang menempati kedudukan yang terhormat di 

masyarakat. kewibaanlah yang menyebabkan guru di 

hormati, sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru. 

Masyarakat yakin bahwa gurulah yang dapat mendidik 

anak didik mereka agar menjadi orang yang 

berkepribadian mulia. 

Guru adalah subjek paling penting dalam 

keberlangsungan pendidikan. Tanpa guru, sulit 

dibayangkan bagaimana pendidikan dapat berjalan. 

Bahkan meskipun ada teori yang mengatakan bahwa 

keberadaan orang/manusia sebagai guru akan berpotensi 

menghambat perkembangan peserta didik, tetapi 

keberadaan orang sebagai guru tetap tidak mungkin 

dinafikan sama sekali dari proses pendidikan.
4
 

Guru disebut juga pendidik dan pengajar, tetapi kita 

tahu tidak semua pendidik adalah guru, sebab guru adalah 

suatu jabatan professional yang pada hakekatnya 

                                                             
3 Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & 

PerubahanOrganisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86. 
4 Dja‟far Siddik, Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Cita 

Pustaka Media, 2006), h. 39 
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memerlukan persyaratan keterampilan tekhnis dan sikap 

kepribadian tertentu yang semuanya itu dapat diperoleh 

melalui proses belajar mengajar dan latihan, Roestiyah 

N.K. mengatakan bahwa: “Seorang pendidik professional 

adalah seorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan 

dan sikap professional yang mampu dan setia 

mengembangkan profesinya, menjadi anggota organisasi 

professional pendidikan memegang teguh kode etik 

profesinya, ikut serta didalam mengomunikasikan usaha 

pengembangan profesi bekerja sama dengan profesi yang 

lain”
5
.  

Zakiah Darajat menyatakan bahwa “guru merupakan 

pendidik profesional.”
6
 Oleh karena itu, secara implisit 

mereka telah merelakan dirinya menerima dan memikul 

sebagian tanggung jawab pendidikan sejak orang tua 

menyerahkan anaknya kesekolah, secara tidak langsung 

mereka melimpahkan sebagian tanggung jawab 

pendidikan anaknya kepada guru di sekolah tersebut. 

Mereka berharap anaknya mendapat ilmu sebagai bekal 

demi kesuksesan di masa yang akan datang, dengan 

demikian kebahagiaan hidup anaknya dapat lebih baik 

dalam hal ini secara tidak langsung orang tua juga turut 

merasakanya. 

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

guru adalah semua orang yang bertanggung jawab atas 

perkembangan potensi peserta didik, baik dari aspek 

knowledge, behaviour, psikomotor dan estetika dengan 

cara membimbing membina dan mengarahkan baik 

individual ataupun klasikal di sekolah maupun di luar 

sekolah. 

 

                                                             
5 Rostiyah NK, Masalah Masalah Ilmu Keguruan, cet. K lV(jakarta: Bina 

Aksara,2001)hlm.157 
6 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta; Bumi Syaiful Bahri 

Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2000), h.32Aksara, 1996), hlm. 39 
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3. Pendidikan Agama Islam 

Kata pendidikan dalam bahasa inggris disebut dengan 

education, dalam bahasa latin pendidikan disebut dengan 

educatum yang tersusun dari dua kata yaitu E dan Duco 

dimana kata E berarti sebuah perkembangan dari dalam ke 

luar atau dari sedikit banyak, sedangkan Duco berarti 

perkembangan atau sedang berkembang, dan secara istilah 

menurut Undang-Undang no 20 tahun 2003 Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik dengan aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Dan pendidikan menurut Jhon Dewey, yaitu “proses 

pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental atau 

kecakapan dasar, meliputi aspek intelektual dan 

emosional yang bermanfaat bagi manusia, terutama 

terhadap dirinya sendiri dan alam sekitar‟‟
7
. 

Pendidikan Agama Islam merupakan proses 

pentransferan ilmu pengetahuan umum dan agama (At-

ta‟dib) yang dilandasi dengan nilai-nilai akhlak (jasmani, 

ruh, dan akal) yang terdapat dalam dirinya guna mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (at-tarbiyah). 

Menurut Zakiyah Daradjat, “Pendidikan agama islam 

adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama 

Islam yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak 

didik agar nantinya ia dapat memahami, menghayati dan 

mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya 

pandangan hidup (way of life)”.
8
 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk 

mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani 

                                                             
7 Syafril, Zelhendra, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Edisi 1 (Depok: 

Kencana, 2017), hlm 29. 
8 Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, hlm. 86. 
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ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntutan untuk 

menghormati penganut agama lain dalam hubungannya 

dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud 

kesatuan dan persatuan bangsa.
9
 

 

4. Peningkatan  

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti 

kata peningkatan adalah proses, cara, perbuatan 

meningkatkan (usaha, kegiatan, dsb). Jadi peningkatan 

adalah lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk 

susunan, peningkatan berarti kemajuan, penambahan 

keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik
10

 

Menurut seorang ahli bernama Adi S, (2003: 67) 

peningkatan berasal dari kata tingkat. Yang berarti lapis 

atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk 

susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan 

kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara 

umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah 

derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. 

Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan 

dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, 

peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, 

ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya. 

Contoh penggunaan katanya adalah peningkatan mutu 

pendidikan, peningkatan kesehatan masyarakat, serta 

peningkatan keterampilan para penyandang cacat. 

Peningkatan dalam contoh diatas memiliki arti yaitu usaha 

untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada 

sebelumnya. Suatu usaha untuk tercapainya suatu 

peningkatan biasanya diperlukan perencanaan dan 

eksekusi yang baik. Perencanaan dan eksekusi ini harus 

                                                             
9 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis 

Kompetensi: Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2006), hlm. 130. 

10 Tim penyusun kamus besar bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1991),677 
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saling berhubungan dan tidak menyimpang dari tujuan 

yang telah ditentukan. 

Kata peningkatan juga dapat menggambarkan 

perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif berubah 

menjadi positif. Sedangkan hasil dari sebuah peningkatan 

dapat berupa kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah 

jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujuan 

peningkatan. Sedangkan kualitas menggambarkan nilai 

dari suatu objek karena terjadinya proses yang memiliki 

tujuan berupa peningkatan. Hasil dari suatu peningkatan 

juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik 

tertentu. Dimana saat suatu usaha atau proses telah sampai 

pada titik tersebut maka akan timbul perasaan puas dan 

bangga atas pencapaian yang telah diharapkan.
11

 

 

5. Karakter  

Karakter merupakan unsur pokok dalam diri manusia 

yang dengannya membentuk karakter psikologi seseorang 

dan membuatnya berperilaku sesuai dengan dirinya dan 

nilai yang cocok dengan dirinya dalam kondisi yang 

berbeda- beda. Berbagai definisi istilah atau term dari 

karakter itu sendiri para tokoh dan ulama telah 

menjelaskannya, diantaranya adalah sebagai berikut: 

Kata karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti 

"to mark" (menandai) dan memfokuskan, bagaimana 

mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan 

atau tingkah laku. Oleh sebab itu, seseorang yang 

berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus dikatakan 

sebagai orang yang berkarakter jelek, sementara seoarang 

yang berperilaku jujur, suka menolong dikatakan sebagai 

orang yang berkarakter mulia. Jadi istilah karakter erat 

kaitanya dengan personality (kepribadian) seseorang. 

Seseorang bisa disebut orang yang berkarakter (a person 

                                                             
11 A. Supriyanto, Jurnal Ilmu Pendidikan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di 

Daerah Diseminasi November 1997, Jilid 4, (IKIP : 1997), 225. 
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of character) apabila perilakunya sesuai dengan kaidah 

moral.
12

 

Karakter dimaknai sebagai cara berfikir dan 

berprilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan 

bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, 

bangsa dan negara. Karakter dapat dianggap sebagai 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, adat 

istiadat, dan estetika. Karakter adalah perilaku yang 

tampak dalam kehidupan sehari-hari dalam bersikap 

maupun dalam bertindak.  

Menurut Michael Novak karakter merupakan 

“campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang 

diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita sastra, kaum 

bijaksana, dan kumpulan orang berakal sehat yang ada 

dalam sejarah”
13

. Sementara itu, Masnur Muslich 

menyatakan bahwa “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”
14

. 

 

6. SMP Negeri 2 Rebang Tangkas 

SMP Negeri 2 Rebang Tangkas adalah salah satu 

satuan pendidikan dengan jenjang SMP di Air Ringkih, 

Kec. Rebang Tangkas, Kab. Way Kanan, Lampung. 

                                                             
12 Zubaedi, "Desain Pendidikan Karakter", (Jakarta : Kencana Prenada 

Media Group,2012,Cet.2) hlm. 12 
13 Lickona, Thomas. Mendidik Untuk Membentuk Karakter: 

BagaimanaSekolah dapat Memberikan Pendidikan Sikap Hormat dan Bertanggung 
Jawab. (Penerjemah: Juma Abdu Wamaungo. Jakarta: Bumi Aksara. 2012), hlm. 81 

14 asnur Muslich. Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan 

KrisisMultidimensional. (Jakarta: Bumi Aksara. 2011), hlm.84 

https://data-sekolah.sekolah-kita.net/jenjang/SMP?code=SMP
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Dalam menjalankan kegiatannya, SMP NEGERI 2 

REBANG TANGKAS berada di bawah naungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi dalam 

penelitian ini akan menjelaskan bagaimana peran guru 

pendidikan agama islam dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

     Guru merupakan teladan bagi peserta didiknya, yang akan 

mempengaruhi karakter kepribadian dan memiliki peran 

penting dalam menyelami pertumbuhan peserta didik. Tugas-

tugas seperti menanamkan akidah atau keyakinan memiliki 

Tuhan dan menyembah Nya serta membiasakan untuk 

berakhlak mulia dalam arti berperilaku baik atau berbudi 

pekerti luhur dalam interaksi sosial dengan keluarga maupun 

masyarakat, menjadi tanggung jawab seorang guru terutama 

guru PAI.  

     Dengan adanya guru PAI sebagai pembawa sekaligus 

penyampai materi tentang Islam seharusnya bisa memerankan 

diri sebagai pembentuk karakter yang baik bagi anak. Bukan 

hanya di sekolah, di dalam keluarga maupun masyarakat 

siapapun bisa mengajarkan agama Islam dengan tersirat 

maupun tersurat. Mulai dari menuturkan melalui lisan atau 

mencontohkan secara langsung perilaku yang Islami, bisa 

dilakukan oleh orang tua maupun orang-orang dewasa di 

kampung. Anak akan mendengarkan ketika diberitahu 

walaupun tidak langsung bisa memahami, maka dari itu 

pembiasaan juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari supaya anak bisa terbiasa berperilaku baik. Perubahan 

sikap dan perilaku dari bertindak kurang baik untuk menjadi 

lebih baik tidak terbentuk secara instan. Perubahan tersebut 

harus dilatih secara serius dan berkelanjutan agar mencapai 

tujuan yang diinginkan
15

. Disisi lain sebagian orang percaya 

                                                             
15 Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter 

(Mengembangkan Karakter Anak yang Islami), (Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara, 

2016), hlm.7 
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bahwa manusia sedari lahir sudah fitrah atau bisa diartikan 

potensi baik sudah dimiliki sejak lahir. Dari situ dapat 

diketahui bahwa ada faktor internal dan juga eksternal yang 

dapat mempengaruhi karakter seseorang.  

Pendidikan karakter di indonesia dirasakan amat perlu 

pengembangannya bila mengingat makin meningkatnya 

tawuran antar-pelajar serta bentuk-bentuk kenakalan remaja 

lainya terutama di kota-kota besar, pemerasan/kekerasan 

(bullying), kecenderungan dominasi senior terhadap yunior, 

penggunaan narkoba, pergaulan bebas, seks bebas dan lain-

lain.  

Bangsa Indonesia adalah bangsa beragama yang yakin 

bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya.
16

 Demikian pula 

pengaruh globalisasi tentu dapat diatasi, asalkan saja anak 

bangsa di negeri ini memiliki karakter/budi pekerti yang kuat 

melawan bahkan menghentikan segala macam ancaman dan 

hambatan demi untuknya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). Lunturnya nilai-nilai Nasionalisme dan 

Solidaritas adalah salah satu penyakit yang sedang diderita 

anak negeri ini. Faktor ini pula yang penyebab munculnya 

kepedulian terhadap pentingnya pendidikan karakter/budi 

pekerti. “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara”.
17

 

Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan 

                                                             
16 Maswardi M Amin, Pendidikan Karakter Anak Bangsa, (Yogyakarta: Hak 

Cipta, 2015), hlm. 2 
17 Undang-Undang SISDIKNAS RI No. 20 Th. 2003, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2008), hlm. 3-5 
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bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta tanggung jawab.
18

  

     Hal ini dijelaskan dan tercantum didalam Undang-undang 

sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Pasal 3. 

Guru adalah pendidik professional yang mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini pada jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah.
19

 Dengan demikian dapat penulis menyimpulkan 

peran guru sangatlah penting didalam dunia pendidikan 

karena guru sebagai keberhasilan peserta didik. Seorang guru 

harus mampu mengarahkan dan membimbing peserta didik 

untuk lebih maju dan berkembang dalam dunia pendidikan 

serta mampu meningkatkan prestasi peserta didik yang 

cemerlang. 

     Menurut Ratna Megawangi seperti dikutip Darma Kesuma. 

“Pendidikan karakter merupakan sebuah usaha untuk 

mendidik anak-anak agar mengambil keputusan dengan bijak 

dan mempraktikkanya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 

dapat memberikan kontribusi yang positif kepada 

lingkungannya”.
20

  

     Guru membantu dalam membentuk karakter siswa dengan 

cara memberikan keteladanan, cara berbicara atau 

menyampaikan materi yang baik, toleransi, dan berbagai hal 

yang terkaitnya. Dalam hal melaksanakan pendidikan karakter 

kepada siswa yang harus meliputi komponen pengetahuan, 

kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan 

nilai-nilai karakter tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan 

sehingga menjadi manusia insan kamil. Pada saat ini remaja 

                                                             
18 Ibid.,hlm. 6 
19 Zainal Aqib, Menjadi Guru Professional Berstandar Nasional, (Bandung: 

Yrama Widya, 2009), hlm. 23 
20 Dharma Kesuma, Pendidikan Karakter Kajian Teori Dan Praktik Sekolah, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 5 
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zaman sekarang diwarnai dengan perilaku yang tidak 

berkarakter seperti gemar menyontek, kebiasaan bullying di 

sekolah, kekerasan, tawuran antar pelajar dan antar 

mahasiswa, serta perilaku suka minum -minuman keras, 

pergaulan bebas dan berjudi. Bahkan di beberapa kota besar 

kebiasaan ini cenderung ini cenderung menjadi tradisi. 

Maraknya geng motor yang seringkali menjurus pada tindakan 

kekerasan yang meresahkan masyarakat bahkan tindakan 

kriminal seperti pemalakan, penganiayaan, bahkan 

pembunuhan. Akibat yang ditimbulkan cukup serius dan tidak 

dapat lagi dianggap sebagai suatu persoalan sederhana karena 

tindakan ini telah menjurus kepada tindakan kriminal.
21

 

     Fenomena lain yang sangat mencoreng citra pelajar dan 

lembaga pendidikan juga adanya pergaulan bebas (free sex) 

yang dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa. 

Sebagaimana yang dilansir oleh Sexual Behavior Survey yang 

melakukan survey di 5 kota besar di Indonesia, yaitu 

Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali pada 

bulan Mei 2011. Dari 663 responden yang diwawancara 

secara langsung mengakui bahwa 39% responden yang 

diwawancarai secara langsung mengakui bahwa 39% 

responden remaja usia antara 15-19 tahun pernah 

berhubungan seksual, sisanya 61% berusia antara 20-25 tahun. 

Lebih memprihatinkan berdasarkan profesi, peringkat 

tertinggi yang pernah melakukan hubungan free sex di tempati 

oleh para mahasiswa 31%, karyawan kantor 18%, sisanya ada 

pengusaha, pedagang, buruh, dan sebagainya, termasuk 6% 

siswa SMP atau SMA.
22

 

     SMP Negeri 2 Rebang Tangkas merupakan salah satu 

lembaga pendidikan yang bertujuan menjadikan peserta didik 

memiliki kekuatan moral yang didasari oleh ajaran-ajaran 

agama sehingga menjadi kehidupan yang dilandasi akhlakul 

karimah. SMP Negeri 2 Rebang Tangkas memiliki guru 

                                                             
21 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep Dan Implementasi, 

(Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 3 
22

 Ibid hlm4 



12 
 

 
 

Pendidikan Agama Islam berjumlah 1 orang yaitu, Bapak 

Sadiqul Alim, M.Pd. Lembaga pendidikan adalah wahana 

pembentukan karakter dan watak siswa perlu dikelola dengan 

cermat agar semua potensi insaniyah.  

     Pendidikan karakter merupakan penanaman dan 

pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter pada diri 

peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter 

sebagai karakter dirinya. SMP Negeri 2 Rebang Tangkas 

merupakan salah satu sekolah yang melaksanakan pendidikan 

karakter dan dibantu oleh para guru-gurunya dalam 

pelaksanaan dan pembentukan, seperti yang ada pada misi dan 

visi dari SMP Negeri 2 Rebang Tangkas yakni “Terwujudnya 

sekolah percontohan IMTAQ dan IPTEK ”. Peran guru disana 

tidak hanya menyampaikan materi secara ceramah saja tetapi 

memberikan pembelajaran bagaimana berperilaku yang baik, 

pembelajaran yang disampaikan memberikan bagaimana 

berperilaku yang baik. Pendidikan karakter memberikan 

proses pemahaman, penanaman nilai dan pembiasaan 

sehingga, dengan cara guru memberikan contoh dan 

menjadikan bentuk kebiasaan-kebiasaan rutin.  

    Hasil wawancara dengan kepala sekolah SMP Negeri 2 

Rebang Tangkas bapak Sugi Purwanto, M.Pd. Bahwa guru-

guru SMP Negeri 2 Rebang Tangkas telah menerapkan pada 

siswa dalam pembentukan dan peningkatan pendidikan 

karakter melalui budaya dan pembiasaan rutin dengan tujuan 

agar peserta didik mempunyai perilaku yang baik dan 

berkarakter baik di lingkungan sekolah, keluarga dan 

masyarakat.
23

 

     Guru Pendidikan Agama Islam sangatlah berperan penting 

dalam peningkatan pendidikan karakter khususnya di lembaga 

sekolah di SMP Negeri 2 Rebang Tangkas sebagai mana 

penulis penelitian karena, pendidikan karakter bertujuan 

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menentukan 

baik dan buruknya seseorang didalam kehidupan sehari hari. 

                                                             
23 Hasil observasi penulis pada Tanggal 13 September 2021 Pukul 09.00 

WIB 
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Karakter ini dimaknai dengan nilai-nilai pendidikan, nilai-

nilai moral dan pendidikan watak. Kemudian, apabila belum 

terbentuknya suatu pendidikan karakter dengan baik seperti: 

sikap, perbuatan, moral dan watak yang belum baik di dalam 

sekolah maka, peran guru dalam peningkatan pendidikan 

karakter disekolah belum dikatagorikan baik. Kemudian, 

apabila suatu pendidikan karakter dilaksanakan dengan baik di 

dalam sekolah seperti: sikap yang baik, moral, budi pekerti 

yang baik dan sikap yang baik maka, peran guru dalam 

peningkatan pendidikan karakter sudah berjalan dengan baik 

sesuai tujuan pendidikan. 

     Berdasarkan hasil observasi peneliti di SMP Negeri 2 

Rebang Tangkas. Masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh 

siswa diantaranya yaitu, siswa terlambat masuk kesekolah 

dengan alasan kesiangan dan alasan lainya, siswa bolos 

sekolah, siswa masih tidak patuh pada peraturan yang 

disampaikan oleh pihak sekolah misalnya, siswa masih 

membuang sampah sembarangan, Rambut yang tidak rapi, 

tidak memakai masker, dasi, topi, kaos kaki, dan tali 

pinggang, masih ada siswa yang kurang antusias dalam 

pelaksanaan ibadah/sholat dhuha dan zuhur. Hal ini perlu 

dikembangkan kembali nilai-nilai karakter terutama nilai 

disiplin dan religius khususnya peran guru Pendidikan Agama 

Islam agar kedepan lebih baik lagi dalam peningkatan 

pendidikan karakter.  

    Penulis membatasi penelitian ini pada pendidikan karakter 

disiplin dan religius kemudian, dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter religius dan disiplin masih belum berjalan dengan 

baik maka dari pada itu penelitian ini perlu diteliti agar tidak 

tersebar luas dan perlu ditangani oleh pihak sekolah dan guru 

Pendidikan Agama Islam.
24

 Pada permasalahan tersebut 

menunjukan bahwa guru kurang berperan dalam mendidik 

akhlakul karimah dan kurang berperan membina karakter 

                                                             
24 Hasil observasi penulis pada Tanggal 13-14 September 2021 Pukul 08.00 

WIB 
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religius dan disiplin kepada siswa maka, karakter ini perlu 

dikembangkan di dalam sekolah.  

     Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis 

terinspirasi, tertarik dan ingin melakukan penelitian yang 

berjudul: Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Peningkatan Pendidikan Karakter Di SMP Negeri 2 Rebang 

Tangkas Way Kanan 

 

C. Fokus Dan Subfokus Penelitian 

     Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari 

pembahasan yang dimaksud, peneliti membatasinya pada 

ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

1. Peran dari Guru Pendidikan Agama Islam yang 

mengajarkan peningkatan pendidikan karakter di SMP 

Negeri 2 Rebang Tangkas.  

2. Penelitian ini difokuskan pada Peran Guru sebagai 

Teladan, Peran Guru Sebagai Motivator, Peran Guru 

Sebagai Fasilitator, Peran Guru Sebagai Pendidik, Peran 

Guru Sebagai Pengawas, Dan Peran Guru Sebagai 

Pembimbing.   

3. Penelitian ini hanya difokuskan pada pendidikan karakter 

Religius dan Disiplin. 

 

D. Rumusan Masalah 

     Berpedoman pada latar belakang masalah tesebut diatas, 

maka pokok permasalahan yang menjadi pembahasan pada 

penulisan ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

peningkatan pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Rebang 

Tangkas? 

2. Faktor apa saja pendukung dan penghambat guru 

Pendidikan Agama Islam dalam peningkatan pendidikan 

karakter di SMP Negeri 2 Rebang Tangkas? 
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E. Tujuan Masalah 

     Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah 

tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Untuk mengetahui peran Guru Pendidikan Agama Islam 

dalam peningkatan pendidikan karakter di SMP Negeri 2 

Rebang Tangkas! 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat 

guru Pendidikan Agama Islam dalam peningkatan 

pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Rebang Tangkas! 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Sebagai bahan informasi bagi para guru pendidikan 

agama islam dapat menerapkan dan mencontohkan 

pendidikan karakter baik dan mulia kepada siswa. 

b. Penelitian ini dapat digunakan acuan untuk 

melaksanakan pembelajaran khususnya pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam secara efektif dan efisien. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi siswa, Dengan adanya pendidikan karakter 

diharapkan agar bertambahnya ilmu pengetahuan dan 

wawasan-wawasan yang dapat mendorong terciptanya 

keberhasilan pembelajaran dan dapat menerapkan 

dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan 

sekolah, keluarga dan masyarakat.  

b. Bagi guru, sebagai sumber tambahan wawasan dan 

intropeksi sudah sampai sejauh mana peran guru 

dalam pelaksanaan pendidikan karakter bagi siswanya 

di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.  

c. Bagi sekolah, Memberikan suatu urgensi pendidikan 

dan mendorong untuk melaksanakan pendidikan 

karakter. Diharapkan agar lebih meningkatkan 

kinerjanya dengan mengoptimalkan pengawasan 

terhadap guru yang mengajar.  

d. Bagi pembaca, Bagi pembaca pada umumnya, dapat 

dijadikan sebagai literature tambahan dalam 
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melaksanakan penelitian dimasa yang akan 

mendatang.  

e. Bagi penelitian, Diharapkan dapat menambah 

khazanah ilmu pengetahuan terutama mengenai 

pendidikan karakter serta bahan rujukan bagi pihak-

pihak yang membutuhkan, terutama bagi para 

pendidik, orang tua, ulama dan masyarakat lainya. 

 

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syukron Falah, 

Jurusan Pendidkan Agama islam, Fakultas Tarbiyah dan 

Penelitian yang dikakuakn oleh Keguruan, UIN 

Walisongo Semarang, tahun 2017 yang berjudul Peran 

Guru PAI Dalam Upaya Pembentukan Karater Disiplin 

dan Tanggung Jawab Anak di SD Islam Hidayatullah 

Banyumanik Semarang". Skiripsi tersebut meneliti 

tentang peranan guru PAI yang ada di SD Islam 

meningkatkan secara detail Islam Hidatullah Banyumanik 

Semarang kedisiplinan dan rasa tanggung jawab peserta 

didiknya. Yang mana dalam penelitian tersebut mengupas 

di bagaiamana Pendidikan Agama Hidayatullah Islam 

semarang SD benar-benar dalam mengandung pendidikan 

karakter melalui pembelajarannya. Banyumanik Hal itu 

bisa dilihat dari materi, metode serta media pembelajaran 

yang digunakan oleh dalam penelitian ini
25

. 

Skiripsi tersebut memiliki perbedaan dengan peneitian 

ini dalam hal karakter yang dikaji dari peserta didiknya 

yaitu kedisiplinan dan tanggung jawab. Sedangkan dalam 

skripsi ini peneliti hanya mengkaji tentang displin dan 

religius saja. 

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fuani Tikawati 

Maghfiroh, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

                                                             
25 Ahmad Syukron Falah, Peran Guru PAI Dalam Upaya Pembetula Disiplin 

dan Tanggung Jawab Anak di SD Islam Hidayatullah Banyum g. (Semarang, UIN 

Walisongo, 2017). 
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Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN 

Walisongo, tahun 2016 yang berjudul " Upaya Guru Kelas 

Dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siwa Di MI Nurul 

Huda Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 

Ajaran 2015/2016". Skripsi tersebut meneliti tentang 

upaya guru kelas dalam meningkatkan kedisiplinan 

peserta didiknya. Dalam penelitian tersebut juga 

mengungkapkan secara detail bagaiman upaya guru kela 

dalam membentuk karakter disiplin siswa. 
26

 

Penelitian ini menunjukan, bahwa peranan guru kelas dala 

pembentukan karakter disiplin siswa MI Nurul Huda Bel 

Pemalang yaitu guru sebagai pendidik, pengaj 

pembeimbing, pelatih, dan evaluator. Sedangkan 

upayanya dengan menggunakan metode pembiasaan, 

keteldanan, diskusi, ceramah dan simulasi. Hasil 

penelitian ini ditunjukan dengan perubahan sikap dan 

perilaku peserta didik kearah yang lebih baik dengan 

mencerminkan kebiasaan mematuhi peraturan-peraturan 

yang ada disekolah. 

Skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian 

ini dalam hal pemerannya dimana skripsi tersebut 

pemeran nya adalah guru kelas, sedangkan penelitian ini 

pemerannya adalah guru Pai. Selain itu objek 

penelitiannya adalah SMP, berbeda dengan Skripsi oleh 

Fuani Tikawati Maghfiroh yang menjadikan MI sebagi 

Objeknya. 

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Halimah, Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, IAIN Metro, tahun 2018 yang berjudul 

"Peranan Guru PAI Dalam Pembentukan Karakter Siswa 

Kelas VIII di SMPN 2 Sukadana Lampung Timur". 

Skiripsi tersebut membahas tentang peranan guru PAI 

                                                             
26 Fuani Tikawati Maghfiroh, Upaya Guru Kelas Dalam Pembentukan 

Karakter Disiplin Siswa Di MI Nurul Huda Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang 

Tahun Ajaran 2015/2016. (Semarang, UIN Walisongo, 2016).  
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dalam pembentukan karakter siswa kelas 8 di SMPN 2 

Sukadana Lampung Timur. Yang mana dalam penelitian 

tersebut mengupas secara detail bagaimana peranan guru 

PAI dalam pembentukan karakter siswa kelas 8 di SMPN 

2 Sukadana Lampung Timur sudah baik dimana guru PAI 

telah mengajarkan dan membimbing siswa untuk 

berperilaku yang berkarakter.
27

 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pengkhususan 

pada karakter yang dituju, yaitu kedisiplinan dan religius 

Dan selain itu pada skripsi ini ialah peningkatan, karena 

berupaya menggali adanya peningkatan pendidikan 

karakter. Berbeda dengan skripsi oleh Miftahul Halimah 

yaitu pembentukan karakter.  

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Julian Abiyoso Firdaus, 

Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan, UIN Walisongo, tahun 2015 yang berjudul 

"Bimbingan dan Konseling Kelompok dalam 

Meningatkan Kedisiplinan Peserta Didik Kelas XI Bahasa 

di MAN Bawu Jepara. Skripsi tersebut meneliti tentang 

peranan BK atau Bimbingan dan Konseling yang ada di 

MAN Bawu Jepara dalam meningkatkan kedisiplinan 

peserta didiknya. Yang mana dalam BK terdapat empat 

bidang, yaitu bidang pribadi, bidang sosial, bidang 

belajar, dan bidang karir. Semua bidang tersebut dibagi 

pembimbing-pembimbingnya untuk mengupayakan 

terwujudnya kedisiplinan siswa, khususnya yang dibahas 

dalam skripsi tersebut adalah kelas XI Bahasa. Ada tiga 

macam kedisiplinan yang didapatkan dalam penelitian 

Julian Abiyoso tersebut, antara lain: Kedisiplinan Waktu, 

                                                             
27 Miftahul Halimah, Peranan Guru PAI dalam Pembentukan Karakter 

Sirwa Kelas VIII di SMPN 2 Sukadana Lampung Timur, (Lampung, IAIN Metro, 

2018). 
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Kedisiplinan Menegakkan aturan dan Kedisiplinan 

Sikap.
28

 

Skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian 

ini dalam hal karakter yang dikaji dari peserta didik yaitu 

disiplin dan religius. Lalu pemerannya yaitu bukan BK 

melainkan guru PAI, Setidaknya dapat memberikan 

sumbangan pada penelitian ini perihal tentang 

kedisiplinan. Dan pada dasarnya BK yang ada dalam 

Madrasah sudah barang tertentu mengacu pada konsep 

konsep islami yang nantinya juga berkaitan dengan 

penelitian ini. 

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Much Aulia Esa 

Setyawan, „Konsep Pendidikan Karakter Menurut Sunan 

Kalijaga „‟ Dalam skripsi tersebut Esa Setawan, 

membahas tentang bagaimana pendidikan karakter 

menurut sunan Kalijaga yang mampu berdakwah dengan 

media seni suara, menjadi dalang, membuat gamelan dan 

lain sebagainya. Implementasi karya dan ajaran beliau 

terbukti sangat efektif dalam meyakinkan orang-orang 

untuk memeluk Islam dengan segala aturannya termasuk 

dalam berperilaku. Sunan Kalijaga mampu memasukkan 

nilai-nilai agama Islam dari Al-Qur‟an dan Hadis pada 

budaya dan adat yang sudah berlaku sebelumnya dengan 

cara mengikuti sambil mempengaruhi sedikit demi 

sedikit.  

Perbedaan penelitian Much Aulia Esa Setyawan 

dengan peneitian ini yaitu, dalam penelitian terdahulu 

lebih kepada konsep pendidkan karakter menurut sunan 

kalijaga, sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan 

bagaimana Peran Guru dalam Pendidikan Karakter 

terutama Karakter Relgius Dan Disiplin   

 

                                                             
28 Julian Abiyoso Firdaus. Bimbingan dan Koseling Kelompok dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik Kelas XI Bahasa di MAN Bawu Jepara, 

(Semarang. UIN Walisongo, 2015). 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

a. Jenis penelitian 

     Penelitian ini menggunakan lapangan (field 

research) yaitu dengan mengadakan penelitian 

terhadap objek yang ditujuh untuk memperoleh data 

yang benar dan terpercaya tentang aktivitas guru 

Pendidikan Agama Islam dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter kepada siswa. Pada penelitian ini 

peneliti mengambil jenis penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian 

deskriptif yakni peneliti berusaha menggambarkan 

kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek 

tertentu secara jelas dan sistematis.
29

 

 

b. Pendekatan penelitian 

Pendekatan Penelitian yang saya gunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana 

peneliti  merupakan instrument kunci. Penelitian 

kualitatif sifatnya deskriptif analitis. Data yang 

diperoleh seperti hasil pengamatan, wawancara, 

pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, 

disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan 

dalam bentuk angka-angka.
30

  

Jadi pendekatan kualitatif adalah pendekatan 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek alamiah dengan mengumpulkan data 

melalui pengamatan, wawancara, pemotretan, analisis 

dokumen, catatan lapangan, dituangkan tidak dalam 

                                                             
29 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2007), hlm. 14 
30Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi 

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 179-180 
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bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk kata 

kata. 

 

2. Jenis dan sumber data 

a. Jenis data 

     Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif. 

Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat 

serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita 

pendek.
31

 Data yang akan dikumpulkan adalah 

peranan guru pendidikan agama Islam, keadaan 

karakter.  

     Penelitian ini menggunakan lapangan (field 

research) yaitu dengan mengadakan penelitian 

terhadap objek yang dituju untuk memperoleh data 

yang benar dan terpercaya tentang aktivitas guru 

Pendidikan Agama Islam dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter kepada siswa. Penelitian yang 

dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah 

yang sifatnya kualitatif, yakni prosedur data penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari para guru dan siswa.  

     Berdasarkan uraian di atas penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif yang dapat 

menghasilkan dan menggambarkan (deskriptif) 

penelitian yang obyektif, detail dan cenderung 

menggunakan analisis. 

 

b. Sumber data 

     Adapun sumber data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber 

data sekunder.  

1) Data Primer merupakan sumber data penelitian 

yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 

(tidak melalui media perantara). Sumber data 

                                                             
31 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian 

Gabungan, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 251 
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primer dalam penelitian ini yakni terdiri dari siswa, 

guru, dan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rebang 

Tangkas.  

2) Data Sekunder merupakan sumber data penelitian 

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, 

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, 

catatan, atau laporan historis yang telah tersusun 

dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan 

maupun tidak dipublikasikan. Adapun sumber data 

sekunder berupa data yang diperoleh dari buku 

buku, laporan, jurnal dan lain-lain untuk 

melengkapi sumber primer. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

     Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Adapun macam-

macam pengumpulan data adalah: 

a. Observasi  

     Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. 

Para ilmuwan hanya dapat bekerja bedasarkan data, 

yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh 

melalui observasi.
32

 

     Peneliti akan mengambil data bagaimana keadaan 

karakter siswa disekolah ini. Observasi ini digunakan 

penulis untuk memperoleh data yang relevan terhadap 

penelitian tentang peran guru pendidikan agama islam 

dalam pelaksanaan pendidikan karakter siswa di SMP 

Negeri 2 Rebang Tangkas. Disini penulis meninjau 

langsung kelapangan untuk meneliti fenomena yang 

terjadi di SMP Negeri 2 Rebang Tangkas. 

 

                                                             
32 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2016).  

hlm.226 
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b. Wawancara (interview) 

     Wawancara (Interview) adalah suatu kejadian atau 

suatu proses interaksi antara pewawancara 

(interviewer) dan sumber informasi atau orang yang 

diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi 

langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara 

merupakan percakapan tatap muka (face to face) atau 

pewawancara dengan sumber informasi, dimana 

pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek 

yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.
33

 

     Pada penelitian ini penulis mewawancarai seorang 

guru Pendidikan Agama Islam yaitu, Bapak Sadiqul 

alim, M.Pd. Dengan demikian tujuannya dari 

wawancara ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak 

yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-

idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang 

dikemukakan oleh informan. Metode ini penulis 

gunakan untuk memperoleh data yang relevan dengan 

tujuan penelitian. Peneliti mewawancarai unsur yang 

terlibat langsung dengan objek penelitian seperti 

semua guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. 

 

c. Dokumentasi  

     Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang 

tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen ini 

dapat berupa teks tertulis, artefacts, gambar, maupun 

foto.
34

 Dokumen ini digunakan untuk mendapatkan 

data tentang keadaan peserta didik, guru, dan sarana 

prasarana yang ada di SMP Negeri 2 Rebang 

Tangkas. Jadi dapat disimpulkan bahwa dokumentasi 

adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

                                                             
33 Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, 

hlm. 372 
34 Ibid , hlm. 391 
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yang tertulis seperti arsip-arsip, buku dan lain-

lainnya. 

 

4. Pemeriksa Keabsahan Data 

     Dalam hal ini untuk menguji data kualitatif dapat 

dilakukan melalui strategi triangulasi. 

a. Uji Validitas 

     Validitas penelitian kualitatif berbeda dengan 

penelitian kuantitatif, validitas tidak memiliki 

konotasi yang sama dengan penelitian kualitatif juga 

tidak sejajar dengan reliabilitas (yang berarti menguji 

stabilitas dan konsistensi respon) atau generalisasi 

yang berarti validitas eksternal atau hasil dari studi 

yang dapat diterapkan dalam pengaturan, orang atau 

sampel baru, dalam studi kualitatif tentang 

generalisasi kualitatif dan reliabilitas Craswell. 

     Validitas dalam penelitian kualitatif didasarkan 

pada kepastian apakah hasil penelitian itu benar dari 

sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca 

umum. Istilah validitas dalam penelitian kualitatif bisa 

juga disebut dengan reliabilitas, otentisitas dan 

kredibilitas Creswell. Dalam penelitian ini uji 

validitas tang di gunakan adalah: 

1) Triangulasi 

     Triangulasi adalah teknik validasi data yang 

menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan 

validasi atau untuk membandingkan data. Teknik 

triangulasi yang paling umum digunakan berasal 

dari sumber lain. Triangulasi dengan sumber 

berarti membandingkan dan memverifikasi tingkat 

kepercayaan informasi yang diperoleh pada waktu 

dan alat yang berbeda dengan menggunakan 

metode kualitatif
35

. 

                                                             
35

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2003), hlm 330. 
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     Berdasarkan uraian di atas peneliti memahi 

bahwasanya triangulasi adalah teknik validasi data 

yang menggunakan sesuatu selain data untuk 

keperluan validasi atau untuk membandingkan 

data. Teknik triangulasi yang paling umum 

digunakan berasal dari sumber lain. 

     Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi 

sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode 

yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang 

saling terkait dari sudut pandang dan perspektif 

yang berbeda. Secara garis besar triangulasi terbagi 

menjadi empat, yaitu:  

     Pertama, Triangulasi metode dilakukan dengan 

cara membandingkan informasi. Dalam penelitian 

kualitatif, peneliti menggunakan wawancara, 

observasi, dan survei. Untuk memperoleh 

kebenaran informasi yang dapat dipercaya dan 

gambaran yang lengkap tentang informasi tertentu, 

peneliti dapat menggunakan metode wawancara 

dan observasi untuk memverifikasi kebenarannya. 

Peneliti juga dapat menggunakan beberapa 

informan untuk memverifikasi keakuratan 

informasi. Triangulasi dilakukan pada tahap ini 

jika data atau informasi yang diterima dari subjek 

atau informan penelitian diragukan. 

     Kedua, Triangulasi antar peneliti dilakukan 

dengan lebih dari satu orang dalam pengumpulan 

dan analisis data. Teknik ini memperkaya 

khasanah pengetahuan tentang informasi yang 

digali dari subjek penelitian. Namun, orang yang 

diundang untuk memeriksa data harus, memiliki 

pengalaman penelitian dan bebas dari konflik 

kepentingan agar tidak merugikan peneliti dan 

membuat bias baru dari triangulasi. 

     Ketiga, Triangulasi sumber data yakni 

menyelidiki kebenaran informasi tertentu melalui 
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berbagai metode dan sumber pengumpulan data. 

Misalnya, selain observasi partisipatif, peneliti 

juga dapat menggunakan dokumen tertulis, arsip, 

dokumen sejarah, catatan pemerintah, catatan 

pribadi atau foto, di samping wawancara dan 

observasi. Masing-masing metode tersebut akan 

memberikan bukti atau data yang berbeda, yang 

pada gilirannya akan memberikan wawasan yang 

berbeda pula tentang fenomena yang diteliti. 

     Keempat, Triangulasi teoritis. Hasil akhir dari 

penelitian kualitatif adalah rumusan dari buah 

informasi atau pernyataan tesis. Informasi ini 

kemudian dibandingkan dengan perspektif teoretis 

yang relevan untuk menghindari bias dari masing-

masing peneliti sehubungan dengan hasil atau 

kesimpulan yang dihasilkan. Selain tersebut, 

triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman 

pemahaman selama peneliti dapat mengkaji secara 

menyeluruh pengetahuan teoritis dari hasil analisis 

data yang diperoleh. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat 

memahami bahwasannya Norman K. Denkin 

mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau 

kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk 

mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut 

pandang dan perspektif yang berbeda. Secara garis 

besar triangulasi terbagi menjadi empat, yaitu: 

Triangulasi metode dilakukan dengan cara 

membandingkan informasi, Triangulasi antar 

peneliti, Triangulasi sumber data, Triangulasi 

teoritis. 

2) Menggunakan bahan refrensi 

     Bahan referensi ini merupakan alat pendukung 

untuk menguji data yang ditemukan oleh peneliti. 

Misalnya, data dari wawancara harus didukung 

oleh rekaman dari wawancara. Dalam penelitian 
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ini, peneliti menggunakan alat perekam untuk 

merekam hasil wawancara informan. Uji validitas 

eksternal dalam studi kualitatif mengharuskan 

penyelidik untuk memberikan deskripsi yang 

terperinci, jelas, sistematis, dan dapat diandalkan 

saat menyiapkan laporan. Ini menjelaskan hasil 

studi untuk pembaca. Jadi anda bisa memutuskan 

apakah akan menerapkan hasil penelitian di tempat 

lain atau tidak
36

. 

 

b. Uji Rehabilitas 

     Dalam penelitian kualitatif, uji reliabilitas 

dilakukan dengan mengaudit seluruh proses 

penelitian. Metode tersebut dilakukan oleh auditor 

independen, yaitu dosen pembimbing skripsi yang 

meninjau semua pekerjaan peneliti dalam melakukan 

penelitian. Ketika peneliti mulai menentukan masalah, 

terjun ke lapangan, menentukan sumber data, 

melakukan analisis data dan uji validitas, dan 

mencapai kesimpulan, harus ditunjukkan oleh 

peneliti
37

. 

     Berdasarkan uraian di atas peneliti memahami 

bahwasnnya uji reabilitas dalam penelitian kualitatif 

dilakukan dengan cara mengaudit seluruh proses 

penelitian. Baik berupa menentukan masalah, terjun 

ke lapangan, menentukan sumber data, melakukan 

analisis data dan uji validitas, dan mencapai 

kesimpulan, harus ditunjukkan oleh peneliti. 

 

5. Metode Analisis Data 

     Metode Analisis data disini dapat dilakukan setelah 

data-data telah terkumpul melalui teknik pengumpulan 

data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data. 

                                                             
36 Sugiyono, Op.Cit, hlm 40. 
37 Ibid hlm 45.  
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Saya sebagai penulis menggunakan teknik analisis data 

deskriptif kualitatif yaitu dengan beberapa langkah 

diantaranya penyajian data, menganalisa data dan 

menyimpulkan data.  

     Dimana teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model Miles and Huberman dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

     Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang 

mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, 

dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana 

kesimpulan akhir dapat digambarkan dan di 

verifikasikan.
38

 

     Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

 

b.  Penyajian Data (Data Display) 

     Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data. Bentuk display data 

dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu 

teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi 

dimasa lampau.
39

 

     Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah dipahami tersebut. 

                                                             
38 Ibid.,hlm. 408 
39 Ibid.,hlm. 40 
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c. Kesimpulan (Verifikasi) 

     Verifikasi adalah tahapan pengujian atau 

pemeriksaan kembali suatu penemuan atau hasil data 

yang didapat melalui pengamatan dan penetapan 

dengan cara mengukur, menguji dan membandingkan 

antara data yang didapat dengan keadaan yang 

sebenarnya dilapangan. 

     Analisa data dalam penelitian kualitatif menggunakan 

metode induktif. Penelitian ini berdasarkan cara berfikir 

yang berangkat dari fakta-fakta yang kongrit, kemudian 

dalam peristiwa tersebut ditari kesimpulan yang 

mempunyai sifat umum. 

     Berdasarkan uraian di atas penulis dapat memahami 

bahwasannya data-data yang di peroleh selanjutnya 

dianalisi, diklasifikasikan dan disederhanakan sesuai 

dengan pokok dan sub-pokok bahasan dalam skripsi ini. 

Setelah itu penulis mendiskripsikan seluruh data 

mengenai gagasan, ide, konsep-konsep nilai-nilai akhlak 

yang ada dalam adat cempala. Analisis data pada 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif induktif. 

Kemudian ditarik kesimpulan secara umum. 

 

I. Sitematika Pembahasan  

1. BAB I PENDAHULUAN: Bab ini berfungsi untuk 

menjelaskan Penegasan judul, Latar belakang masalah 

yang mendasari dari terjadinya penelitian ini, identifikasi 

Masalah, Fokus masalah, Rumusan masalah, Tujuan 

penelitian, Manfaat penelitian, Kajian penelitian terdahulu 

yang relevan dan Sistematika pembahasan  

2. BAB II LANDASAN TEORI: Dalam bab ini penelitian 

ini diuraikan teori yang berisi mengenai pengertian peran 

guru Pendidikan Agama Islam (PAI), Profil dan 

persyaratan guru Pendidikan Agama Islam, Peran Guru 

Pendidikan Agama Islam, tanggung jawab guru 
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Pendidikan Agama Islam, Posisi Guru Pendidikan Agama 

Islam menurut pakar, tugas guru, pengertian pendidikan 

Agama Islam disekolah, dasar Pendidikan Agama Islam, 

tujuan Pendidikan Agama Islam, fungsi Pendidikan 

Agama Islam, ruang lingkup Pendidikan Agama Islam. 

Kemudian menguraikan pengertian pendidikan karakter, 

tujuan pendidikan karakter, prinsip-prinsip pendidikan 

karakter, indikator pendidikan karakter, faktor pendukung, 

penghambat dan faktor mempengaruhi pelaksanaan 

pendidikan karakter 

3. BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN: Pada 

bab ini dijelaskan mengenai sejarah singkat SMP Negeri 2 

Rebang Tangkas, letak geografis, Visi, Misi, tujuan, 

struktur organisasi,keadaan guru, pegawai dan siswa, 

keadaan siswa, sarana dan prasarana, kegiatan belajar 

mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, daftar program 

pelaksanaan kegiatan harian-tahunan di SMP Negeri 2 

Rebang Tangkas. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN: Pada bab 

ini dijelaskan mengenai peran guru Pendidikan Agama 

Islam dalam pelaksanaan pendidikan karakter di SMP 

Negeri 2 Rebang Tangkas. Dan Faktor Pendukung dan 

Penghambat dalam Peningkatan Pendidikan Karakter 

5. BAB VI PENUTUP: Pada bab ini berfungsi untuk 

mempermudah para pembaca dalam mengambil intisari 

skripsi ini yaitu berisikan tentang kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

Landasan Teori 

A. Peran guru pendidikan agama islam 

1. Pengertian peran guru PAI 

     Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia kata peran 

yang berarti pemain, perangkat tingkah yang diharapkan 

dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat 

dan peranan yang berarti bagian yang dimainkan seorang 

pemain, tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam 

suatu peristiwa.
40

 

     Dalam bahasa Arab, kosa kata guru dikenal dengan Al-

Mu‟alim yang bertugas memberikan ilmu dalam majelis 

taklim (tempat memperoleh ilmu). Dengan demikian, 

dalam hal ini juga mempunyai pengertian orang yang 

mempunyai bertugas untuk membangun aspek 

spiritualitas manusia. Pengertian guru menjadi semakin 

luas, tidak hanya terbatas dalam kegiatan keilmuan yang 

bersifat kecerdasan spiritual (Spiritual Intelligence) dan 

kecerdasan intelektual (Intellectual Intelligence), tetapi 

juga menyangkut kecerdasan kinestetik jasmaniah (bodily 

kinesthetic), seperti guru tari, guru olah raga, guru senam, 

dan guru musik.
41

  

     Guru merupakan seorang yang berkewajiban 

mempersiapkan manusia yang cakap dan mampu 

diharapkan bisa membentuk dirinya bangsa dan Negara 

(Khusna, 2016). Seorang guru yang baik dan cerdas akan 

memberikan perubahan pada siswa menuju kearah yang 

lebih baik, mampu menjadikan peserta didik lebih pandai, 

dapat mengerti dan mengatasi masalah yang terjadi serta 

mampu menumbuhkan karakter yang positif. Proses ini 

berjalan hingga seorang anak bertambah dewasa, 

kedewasaan diri mampu ditunjukan dengan tingkah laku 

                                                             
40 Em Zul Fazri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 

cet. Ke-3 (Surabaya: Difa Publisher, 2008), hlm. 641 
41 Suparlan, Guru Sebagai Profesi, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2006), 

hlm. 9 
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yang menonjolkan karakter diri sebagai manusia yang 

baik, yang mengamalkan niali-nilai kebenaran dan 

kebaikan dalam hidupnya
42

. 

     Guru adalah orang yang memberikan ilmu 

pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan 

masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan 

di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga 

pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, musolah, di 

rumah dan lainya.
43

 Dengan demikian dapat penulis 

simpulkan guru adalah orang yang berwenang dan 

bertanggung jawab untuk membimbing anak didik, baik 

disekolah maupun di luar sekolah.  

     Berbicara tentang peran guru Pendidikan Agama Islam 

menurut penulis mengartikan peran guru Agama sangat 

penting dalam pembentukan perilaku anak, karena 

menurut saya dalam masa pertumbuhan seorang anak 

harus diberikan masukan yang positif serta di bentuk atau 

ditanamkan baik pembentukan akhlak, karakter sejak dini. 

Sebagaimana judul skripsi penulis buat diatas bahwasanya 

peran guru Pendidikan Agama Islam itu sangatlah penting 

dalam peningkatan pendidikan karakter. 

     Guru Pendidikan Agama Islam yang profesional tentu 

dapat menjadi suri teladan yang baik bagi siswa. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah:
44

 

                 

                  

                                                             
42 Haris Budiman et al.,” KREATIVITAS GURU PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER TANGGUNG JAWAB PADA 

PESERTA DIDIK DI SMP NEGERI 7 BANDAR LAMPUNG 12, no. 1 (2021): 95–
105. 

43 Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik, (Jakarta : Rineka Cipta, 

2010) hlm. 31 
44 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Karim Dan Tajwid, 

(Surakarta: Az- 

Ziyadah, 2014), hlm. 420 
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Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah 

itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi 

orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak 

menyebut Allah. (Q.S Al-ahzab ayat 21). 

 

     Dengan demikian penulis simpulkan, peran guru 

Pendidikan Agama Islam adalah penanaman nilai-nilai 

pendidikan karakter kepada diri siswa. Selain itu juga 

meningkatkan mutu penyelenggaraan dalam pencapaian 

pembentukan karakter kepada peserta didik. Guru harus 

bisa menjadi contoh dan tiruan yang baik kepada 

peserta didik sehingga peserta didik mampu 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

     Guru tidak hanya sebatas bisa bekerja secara 

manual, melainkan sudah harus makin akrab dengan 

instrument teknologi informasi dan komunikasi, 

komputer, internet, dan sebagainya. Guru masa depan 

harus mampu memainkan peran sebagai berikut ini.
45

 

a. Guru sebagai penasihat 

     Guru sebagai penasehat adalah dimana guru 

mampu mengumpulkan data dan informasi, serta 

mempresentasikan di hadapan sejawat dan siswa 

untuk perbaikan pembelajaran dan aktivitas 

pendukung dan akademik lainya. 

b. Guru sebagai subjek dan memproduksi 

     Guru sebagai subjek dan memproduksi adalah 

dimana guru tidak lagi hanya sebagai penyalur dan 

penyadap ilmu, melainkan harus mampu 

memproduksi pengalaman baru, alat bantu 

pembelajaran baru, dan cara-cara baru dalam 

rangka perbaikan pembelajaran. 

 

 

                                                             
45 Sudarwan Danim, Profesi Kependidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 

47-48 
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c. Guru sebagai perencana 

     Guru sebagai perencana artinya guru memiliki 

program kerja pribadi yang  jelas, program kerja 

tersebut tidak hanya berupa program rutin, misalnya 

menyiapkan seperangkat dokumen pembelajaran 

seperti program semester, satuan pelajaran, lembar 

kerja siswa (LKS), dan sebagainya 

d. Guru sebagai inovator 

     Guru sebagai inovator artinya memiliki kemauan 

untuk melakukan pembaharuan dan pembaharuan 

yang dimaksud berkenaan dengan pola 

pembelajaran, termasuk di dalamnya metode 

mengajar, media pembelajaran, sistem dan alat 

evaluasi, serta nurturant effect lainnya. 

e. Guru sebagai motivator 

     Guru sebagai motivator artinya guru masa depan 

mampu memiliki motivasi untuk belajar dan terus 

belajar, dan tentunya juga akan memberikan 

motivasi kepada siswa untuk belajar terus menerus 

belajar sebagaimana di contohkan oleh gurunya. 

f. Guru sebagai pribadi 

     Guru sebagai pribadi merupakan guru 

diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan, dan 

keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan 

memadai sehingga mampu mengola proses 

pembelajaran secara efektif. 

g. Guru sebagai pengembang 

     Guru sebagai pengembang merupakan dimana 

guru  terus menerus mengembangkan diri, mau 

menularkan kemampuan dan keterampilan kepada 

siswanya dan untuk semua orang. Guru masa depan 

harus mampu menimba keterampilan dan bersikap 

peka terhadap pengembangan IPTEK, misalnya 

mampu dan terampil mendayagunakan Komputer, 

internet, dan sebagai model pembelajaran multi 

media. 
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h. Guru sebagai penghubung 

     Guru sebagai penghubung ialah dimana guru 

harus mampu menjadi bagian dari jaringan-jaringan 

kemasyarakatan yang berkemauan untuk 

memajukan sekolah dan meningkatkan prestasi 

belajar. 

i. Guru sebagai pemelihara 

     Guru sebagai pemelihara ialah dimana guru 

tidak hanya mendorong anak menjadi cerdas dan 

terampil, melainkan juga sebagai subjek yang dapat 

melestarikan tata tradisional yang masih relevan. 

 

Abudin Nata mengemukakan, bahwa empat yang 

harus dimiliki guru sebagai berikut: 

a. Seorang guru harus memiliki tingkat kecerdasan 

intelektual yang tinggi. Sehingga mampu 

menangkap pesan-pesan ajaran, hikmah, petunjuk 

dan rahmat dari segala ciptaan Tuhan, serta memiliki 

potensi batiniah yang kuat agar dapat 

mengarahkan hasil kerja kecerdasannya untuk 

diabadikan kepada Tuhan. 

b. Seorang guru harus dapat mempergunakan 

intelektual dan emosional spiritualnya untuk 

memberikan peringatan pada manusia lainnya 

(peserta didik) sehingga dapat beribadah kepada 

Allah SWT. 

c. Seorang guru harus berfungsi sebagai pemelihara, 

pembina pengasuh danpembimbing serta pemberi 

bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada 

orang-orang yang membutuhkannya secara umum, 

dan peserta didik secara khusus. 

d. Seorang guru harus berfungsi sebagai pemelihara, 

pembina, pengasuh dan pembimbing serta pemberi 

bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada 
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orang-orang yang membutuhkannya sevara umum, 

dan peserta didik secara khusus
46

. 

 

Dengan demikian dapat penulis simpulkan, peran 

seorang guru pendidikan agama islam itu sangatlah 

berat namun seorang guru harus bisa berperan aktif 

kepada anak didik dalam menjalankan peran tersebut 

seperti, peran guru sebagai penasehat, motivator, 

perencana, inovator, pribadi, pengembang, pemelihara 

dan penghubung. Dengan terlaksananya peran guru 

secara baik maka, guru sudah berhasil dalam mendidik 

peserta didik dalam proses pembelajaran. 

 

2. Profil dan Persyaratan Guru Pendidikan Agama 

Islam 

     Secara sederhana guru diartikan sebagai orang yang 

memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. 

Karena tugasnya itulah, ia dapat menambah 

kewibawaannya dan keberadaan guru sangat diperlukan 

masyarakat. Mereka tidak meragukan lagi akan 

urgensinya guru bagi anak didik dan yakin sepenuhnya 

bahwa hanya dengan gurulah anak-anak mereka akan 

tumbuh berkembang, terdidik, pintar dan berkepribadian 

baik. Dengan demikian, guru harus mampu menjaga 

kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya 

karena dengan itulah guru diposisikan sebagai sosok yang 

disebut-sebut sebagai guru professional. 

     Terkait itu, tentunya guru harus memiliki sifat 

mendasar sebagai pendidik Abdullah Nashih Ulwan 

menyebutkan sifat-sifat mendasar yang harus dimiliki 

pendidik, sehingga mampu meninggalkan bekas yang 

dalam pada diri anak, dan mendapatkan tanggapan positif 

dari mereka sebagai berikut : 

 

                                                             
46 Abudin Nata, Perspektif Islam Tentang Hubungan Guru-Murid : Study 

Pemikiran Tsawuf Al-Ghazali, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 47. 
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a. Ikhlas. 

b. Takwa. 

c. Ilmu. 

d. Penyabar. 

e. Rasa tanggung jawab.
47

 

 

     Secara rinci Al-Abrasyi dalam Ahmad Tafsir 

menyebutkan bahwa guru dalam Islam sebaiknya 

memiliki sifat-sifat sebagai berikut : 

a. Zuhud: tidak mengutamakan materi, mengajar 

dilakukan karena mencari keridaan Allah. 

b. Bersih tubuhnya; jadi penampilan lahiriahnya 

menyenangkan. 

c. Bersih jiwanya: tidak mempunyai dosa besar. 

d. Tidak ria: ria akan menghilangkan keikhlasan. 

e. Tidak mendendam rasa dengki dan iri hati. 

f. Tidak menyenangi permusuhan. 

g. Ikhlas dalam melaksanakan tugas. 

h. Sesuai perbuatan dengan perkataan. 

i. Tidak malu mengakui ketidaktahuan. 

j. Bijaksana. 

k. Tegas dalam perkataan dan perbuatan, tetapi tidak 

kasar. 

l. Rendah hati (tidak sombong). 

m. Lemah lembut. 

n. Pemaaf. 

o. Sabar, tidak marah karena hal-hal kecil. 

p. Berkepribadian 

q. Tidak merasa rendah diri. 

r. Bersifat kebapakan (mampu mencintai murid seperti 

mencintai anak sendiri). 

s. Mengetahui karakter murid, mencakup pembawaan, 

kebiasaan, perasaan dan pemikiran.
48

 

                                                             
47 Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyatul Aulaadi, Jilid II, (Jakarta: Pustaka 

Amani, 1999), h. 337-350 
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     Sebagai pendidik, seorang guru harus menampilkan 

profil yang baik, karena guru sebagai teladan yang digugu 

dan ditiru. Sifat-sifat yang ditampilkan antara lain : 

pertama, bertakwa kepada Allah SWT. Dalam hal ini 

mudah dipahami bahwa guru yang tidak bertakwa sangat 

sulit mendidik muridnya menjadi bertakwa kepada Allah 

SWT. Kedua, guru harus berilmu. Penguasaan terhadap 

ilmu memudahkan guru dalam menyampaikan 

pemahaman dan konsep. Ketiga, berakhlak mulia. 

Mengingat tugas guru antara lain mengembangkan akhlak 

mulia, maka sudah barang tentu guru harus memberikan 

contoh berakhlak mulia terlebih dahulu. Diantara nilai-

nilai akhlak yang harus dicerminkan dalam kehidupannya 

adalah ikhlas, sabar, memiliki rasa tanggung jawab, tidak 

ria, Tidak mendendam rasa dengki dan iri hati, cinta 

kedamaian, jujur, bijaksana, rendah hati, lemah lembut, 

pemaaf, bersikap adil kepada semua orang, tidak pilih 

kasih, tegas dalam perkataan dan perbuatan, tetapi tidak 

kasar, dan sebagainya. 

     Selain memiliki profil yang baik sebagai guru 

Pendidikan Agama Islam, maka guru juga harus 

memenuhi persyaratan-persyaratan. Adapun persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh seorang guru yaitu sebagai 

berikut : 

a. Hendaknya guru senantiasa insyaf akan pengawasan 

Allah terhadapnya dalam segala perkataan dan 

perbuatan, bahwa ia memegang amanat ilmiah yang 

diberikan oleh Allah kepadanya. 

b. Hendaknya guru memelihara kemuliaan ilmu. 

c. Hendaknya guru berzuhud 

d. Hendaknya guru tidak berorientasi duniawi dalam 

menjalankan ilmunya sebagai alat untuk mencapai 

kedudukan, harta, prestise atau kebanggaan atas orang 

lain. 

                                                                                                                                   
48 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2000) h. 82-83 
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e. Hendaknya guru menjauhi mata pencaharian yang 

hina dalam pandangan syara. 

f. Hendaknya guru memelihara syiar-syiar Islam. 

g. Guru hendaknya rajin melakukan hal-hal yang 

disunahkan agama. 

h. Guru hendaknya memelihara akhlak yang mulia. 

i. Guru hendaknya mengisi waktu-waktu luangnya 

dengan hal-hal yang bermanfaat. 

j. Guru hendaknya selalu belajar dan tidak merasa malu 

untuk menerima ilmu dari orang yang lebih rendah 

dari padanya. 

k. Guru hendaknya rajin meneliti, menyusun, dan 

mengarang dengan memperhatikan keterampilan dan 

keahlian yang dibutuhkan untuk ilmunya.
49

 

 

     Menjadi guru berdasarkan tuntutan hati nurani tidaklah 

semua orang dapat melakukannya, karena orang harus 

merelakan sebagaian besar dari seluruh hidup dan 

kehidupannya mengabdi kepada bangsa dan negara guna 

mendidik anak didik manjadi manusia susila yang cakap, 

demokratis, dan bertanggung jawab dan pembangunan 

bangsa dan negara.
50

  

     Menurut Zakiah Daradjat dikutip oleh Syaiful Bahri 

Djamarah menjadi guru tidak sembarangan, tetapi harus 

memenuhi beberapa persyaratan seperti dibawah ini:
51

 

a. Takwa kepada Allah SWT 

     Tujuan ilmu pendidikan islam, tidak mungkin 

mendidik anak didik agar bertakwa kepada Allah, 

jika ia sendiri tidak bertakwa kepada-Nya. Sebab ia 

adalah teladan bagi anak didiknya sebagaimana 

Rosulullah SAW menjadi teladan bagi umatnya. 

Sejauh mana guru mampu memberi teladan yang 

baik kepada semua anak didiknya, sejauh itu pula lah 

                                                             
49 Heri Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1999), h. 99-101 
50 Djamarah, Guru dan Anak Didik, hlm. 32 
51 Ibid.,hlm. 33 



40 
 

 
 

ia diperkirakan akan berhasil mendidik mereka agar 

menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan 

mulia. 

 

b. Berilmu 

     Ijazah bukan semata-mata secara kertas, tetapi 

suatu bukti, bahwa pemiliknya telah mempunyai ilmu 

pengetahuan dan kesanggupan tertentu yang 

diperlukan untuk suatu jabatan maka, Guru pun harus 

mempunyai ijazah agar ia diperbolehkan mengajar. 

Dengan adanya ijazah baru boleh mengajar dan guru 

harus mempunyai ilmu agar bisa mengajari anak 

didik dibangku sekolah baik tingkat SD, SMP, SMA 

sampai perguruan tinggi. 

 

c. Sehat jasmani 

     Kesehatan jasmani kerap sekali dijadikan salah 

satu syarat bagi mereka yang melamar untuk menjadi 

guru. Guru yang mengidap penyakit menular, 

umpamanya, sangat membahayakan kesehatan anak-

anak. Dengan demikian penulis simpulkan guru 

dalam proses belajar dan mengajar harus memang 

guru yang sehat dan kuat. Apabila dalam mengajar 

guru kesehatannya tidak memungkinkan maka, 

sangat mempengaruhi siswa dalam keberhasilan 

belajar dalam menuntut ilmu pengetahuan. 

 

d. Berkelakuan baik 

     Budi pekerti guru dalam pendidikan watak anak 

didik. Guru harus menjadi teladan, karena anak-anak 

bersifat suka meniru. Di antara tujuan pendidikan 

yaitu membentuk akhlak yang mulia pada diri pribadi 

anak didik dan ini hanya mungkin bisa dilakukan jika 

pribadi guru berakhlak mula pula. Dengan demikian 

dapat penulis simpulkan syarat menjadi guru itu tidak 

mudah namun harus memiliki kriteria yaitu, seorang 
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guru itu harus bisa bertakwa kepada Allah, seorang 

guru harus mempunyai ilmu dalam mengajarkan 

ilmunya kepada peserta didik, guru harus memiliki 

kesehatan yang kuat dalam mendidik, dan guru harus 

memiliki kelakuan yang baik seperti, watak, karakter, 

etika, akhlak kepada peserta didik. 

 

     Tidak sembarang orang dapat menjalankan profesi 

atau jabatan sebagai guru. Karena pekerjaan sebagai guru 

adalah pekerjaan yang mulia dan luhur, baik ditinjau dari 

sudut masyarakat maupun ditinjau dari sudut keagamaan. 

Tugasnya bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan 

tetapi juga mendidik, mengupayakan pada perkembangan 

seluruh ranah kognitif, afektif dan psikomotorik secara 

seimbang sehingga terbentuknya peserta didik yang 

unggul, bermoral dan bertanggung jawab. 

     Mengingat demikian berat tugas dan pekerjaan guru, 

maka ia harus memenuhi persyaratan-persayaratan pokok 

yang mungkin seimbang dengan posisi untuk menjadi 

guru. Selain syarat formal yaitu ijazah dari institusi 

pendidikan keguruan. Guru juga harus memelihara dan 

mengembangkan ilmunya, memelihara akhlak mulia, 

ikhlas memberikan pengajaran bukan karena materi tetapi 

karena kewajiban untuk mengamalkan ilmu karena Allah 

SWT, memiliki keterampilan dan keahlian yang 

dibutuhkan untuk ilmunya dan senantiasa dengan jiwa 

nasionalnya berdedikasi yang tinggi terhadap 

pekerjaannya. 

     Selanjutnya syarat-syarat kompetensi menjadi guru 

Pendidikan Agama Islam, yaitu : 

a. Kompetensi Pedagogik 

     Kompetensi secara etimologi berarti ”kecakapan 

atau kemampuan”.
52

 Sedangkan secara terminologi 

berarti pengetahuan keterampilan dan nilai-nilai 

                                                             
52 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, Cetakan VIII, 
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dasar yang direfleksikan dalam kebisaan berpikir 

dan bertindak. Kebiasaan berpiir dan bertindak yang 

secara konsisten dan terus menerus memungkinkan 

seseorang menjadi kompeten dalam arti memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar 

untuk melakukan sesuatu”.
53

 Definisi lain 

menyatakan bahwa kompetensi adalah 

”pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang 

dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian 

dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-

perilaku kognitif dan psikomotorik dengan sebaik-

baiknya”. 

     Sedangkan guru dalam Undang-undang Nomor 

14 tahun 2005 diartikan sebagai ”pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendiidkan anak 

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah”.
54

 

     Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan 

dalam pengelolaan peserta didik meliputi (1) 

pemahaman wawasan guru akan landasan dan 

filsafat pendidikan; (2) guru memahami potensi dan 

keberagamaan peserta didik; (3) guru mampu 

mengembangkan kurikulum; (4) guru mampu 

menyusun rencana dan strategi pembelajaran; (5) 

guru mampu melaksanakan pembelajaran; (6) guru 

mampu melakukan evaluasi hasil belajar; (7) mampu 

mengembangkan bakat dan minat peserta didik 

melalui kegiatan intrakulikuler dan ekstrakurikuler 

                                                             
53 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis 

Kompetensi(Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2005), h. 9. 

54 Tim Penulis, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 

Dosen,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 2 
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untuk mengaktuliasasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.
55

 

Beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi pedagogik guru adalah 

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik 

yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 

Kompetensi Kepribadian. 

 

b. Kompetensi Kepribadian guru  

      Dilihat sari aspek psikologi kompetensi 

kepribadian guru menunjukkan kemampuan personal 

yang mencerminkan kepribadian (1) mantap dan 

stabil yaitu memiliki konsistensi dalam bertindak 

sesuai norma hukum, norma sosial dan etika yang 

berlaku; (2) dewasa yang berarti mempunyai 

kemandirian untuk bertindak sebagai pendidik dan 

memiliki etos kerja sebagai guru; (3) arif dan 

bijaksana tampilannya bermanfaat bagi peserta didik, 

sekolah dan masyarakat dengan menunjukkan 

keterbukaan dalam berpikir dan bertindak; (4) 

berwibawa yaitu perilaku guru yang disegani 

sehingga berpengaruh positif terhadap peserta didik; 

dan (5) memiliki akhlak mulia dan memiliki perilaku 

yang dapat diteladani oleh peserta didik, bertindak 

sesuai norma religius, jujur, ikhlas, dan suka 

menolong.
56

 

     Nilai kompetensi kepribadian dapat digunakan 

sebagai sumber kekuatan, inspriasi, motivasi, dan 

inovasi bagi peserta didiknya. Kompetensi 

kepribadian merupakan kemampuan kepribadian 

yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, 

berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi 

                                                             
55 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, 
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peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja 

sendiri dan mengembangkan diri secara 

berkelanjutan. 

     Guru sebagai teladan bagi murid-muridnya harus 

memiliki sikap dan kepribadian yang utuh yang dapat 

dijadikan tokoh panutan idola dalam seluruh segi 

kehidupannya. Karena guru harus selalu berusaha 

memilih dan melakukan perubatan yang positif agar 

dapat mengangkat citra baik dan kewibawaannya, 

terutama di depan murid-muridnya 

 

c. Kompetensi Sosial 

     Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan 

pasal 28 ayat (3) butir d dikemukakan bahwa yang 

dimaksud dengan kompetensi sosial adalah 

“kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat 

untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif 

dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar”.
57

 

     Pendapat lain menyatakan bahwa kompetensi 

sosial terkait dengan kemampuan guru sebagai 

makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang 

lain. Sebagai makhluk sosial guru berperilaku santun, 

mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan 

lingkungan secara efektif dan menarik mempunyai 

rasa empati terhadap orang lain.
58

 

     Berdasarkan pendapat di atas, maka kompetensi 

sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai 

bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi secara 

lisan dan tulisan, menggunakan teknologi 

berkomunikasi dan informasi secara fungsional, 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 
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pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali 

peserta didik, dan bergaul secara santun dengan 

masyarakat sekitar. 

 

d. Kompetensi Profesional 

     Kompetensi profesional merupakan kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam meliputi konsep, struktur, dan metode 

keilmuan/ teknologi/ seni yang menaungi/ koheren 

dengan materi ajar, materi ajar yang ada dalam 

kurikulum sekolah, hubungan konsep antar mata 

pelajaran terkait, penerapan konsep-konsep keilmuan 

dalam kehidupan sehari-hari dan \ kompetensi secara 

profesional dalam konteks global dengan tetap 

melestarikan nilai dan budaya nasional. 

     Adapun kriteria kompetensi profesional guru 

adalah sebagai berikut ; 

1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran 

yang diampu. 

2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi 

dasar mata pelajaran bidang pengembangan 

yang diampu. 

3) Mengembangkan materi pelajaran yang diampu 

secara kreatif. 

4) Mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan melakukan tindakan 

reflektif. 

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan diri.
59
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3. Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

     Peran menurut terminologi adalah “perangkat tingkah 

laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dalam masyarakat”.
60

 Sedangkan dalam 

bahasa Inggris peran tersebut “role”, yang definisinya 

adalah “person’s task or duty in undertaking”.61 Artinya 

“tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau 

pekerjaan”. 

     Peran guru yang dimaksud disini adalah berkaitan 

dengan peran guru dalam proses pembelajaran. Guru 

merupakan faktor penentu yang sangat dominan dalam 

pendidikan pada umumnya, karena guru memegang 

peranan penting dalam pembelajaran, dimana proses 

pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan 

secara keseluruhan. Proses pembelajaran merupakan suatu 

proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan 

siswa atas hubuganan timbal balik yang berlangsung 

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu, 

dimana dalam proses tersebut terkandung multiperan dari 

guru. 

     Wina Sanjaya berpendapat bahwa peran guru yaitu: 

a. Guru sebagai sumber belajar 

     Peran guru sebagai sumber belajar berkaitan erat 

dengan penguasaan materi pelajaran. 

b. Guru sebagai fasilitator 

     Sebagai fasilitator guru berperan dalam 

memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa 

dalam kegiatan proses pembelajaran. 

c. Guru sebagai pengelola 

Sebagai pengelola pembelajaran (learning 

manajer), guru berperan dalam menciptakan iklim 

belajar yang siswa dapat belajar secara nyaman. 

                                                             
60 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2007) Edisi 111, h. 427 
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d. Guru sebagai demonstrator 

      Peran guru sebagai demonstrator yakni peran 

untuk mempertunjukkan kepada siswa sesuatu yang 

dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami 

setiappesan yang disampaikan. 

e. Guru sebagai pembimbing 

Siswa adalah individu yang unik dengan berbagai 

perbedaan karakteristik. Membimbing siswa agar 

dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya, 

dan agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-

tugas perkembangannya. 

f. Guru sebagai motivator 

Sebagai motivator guru dituntut kreatif 

membangkitkan dan meningkatkan motivasi belajar 

siswa. 

g. Guru sebagai evaluator 

Sebagai evaluator guru berperan untuk 

mengumpulkan data atau informasi tentang 

keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan.
62

 

 

     Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka 

disimpulkan bahwa guru memiliki multiperan. Peran 

tersebut antara lain sebagai pendidik dan pengajar, 

sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola, 

demonstrator, pembimbing, motivator, evaluator. 

     Beberapa peran tersebut akan diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Guru sebagai pendidik 

Mendidik berarti mentransfer nilai-nilai kepada 

siswanya.
63

 Dalam konteks ini mendidik berarti 

menanamkan nilai-nilai yang terkandung pada 

berbagai pengetahuan yang dibarengi dengan contoh-

                                                             
62 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Bandung: Kencana, 2008), cet. 2, 

h. 20-30 
63 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali 
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contoh teladan dari sikap dan tingkah laku gurunya. 

Dengan penanaman nilai-nilai tersebut diharapkan 

peserta didik dapat menghayati dan 

menginternaliasasikan serta mengaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Sebagai pendidik, guru lebih banyak menjadi 

sosok panutan yang memiliki nilai moral dan agama 

yang patut ditiru dan teladani oleh siswa. Suparlan 

menyatakan bahwa “peran pendidik lebih tampak 

tampak sebagai teladan bagi peserta didik, sebagai 

role model, memberikan contoh dalam hal sikap dan 

perilaku, dan membentuk kepribadian peserta 

didik”.
64

 

Pendapat di atas menunjukkan bahwa sebagai 

pendidik guru harus mampu menjadikan dirinya 

sebagai teladan. Teladan dalam hal ini bukan berarti 

guru harus menyerupai seseorang yang istimewa. 

Guru harus berlaku biasa, terbuka serta 

menghindarkan segala perbuatan tercela dan tingkah 

laku yang akan menjatuhkan martabat sebagai 

seorang pendidik. 

     Keteladanan seorang guru akan ditiru oleh peserta 

didik. Sebagaimana ungakapan Ahmad Tafsir bahwa 

“murid-murid cenderung meneladani pendidiknya 

karena secara psikologis manusia memang 

mempunyai sifat bawaan yang senang meniru”
65

 

Sejalan dengan itu An-Nahlawi mengemukakan 

bahwa setiap anak didik akan meneladani 

pendidiknya dan benar-benar puas terhadap ajaran 

yang diberikan kepadanya, sehingga perilaku ideal 

yang diharapkan dari setiap anak merupakan tuntutan 

realitas dan dapat diaplikasikan. Keteladanan ini 

tidak menunjukkan pada kekaguman yang negatif, 
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49 
 

 
 

akan tetapi adalah agar manusia menerapkan suri 

tauladan itu pada dirinya sendiri.
66

 

     Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, 

Bab XI Pasal 39 Ayat 2 dikatakan bahwa guru 

sebagai pendidik adalah tenaga profesional yang 

bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
67

 

     Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-

peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi 

bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan dan 

pembinaan serta tugas-tugas yang berkaitan dengan 

mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh 

terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup 

dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini 

berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman 

pengalaman lebih lanjut. Oleh karena itu, tugas guru 

dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru 

sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus 

mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkah 

laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma 

yang ada. 

 

b. Guru sebagai sumber belajar 

    Peran guru sebagai sumber belajar, merupakan 

peran yang sangat penting. Peran guru sebagai 

sumber belajar berkaitan erat dengan penguasaan 

materi pelajaran. Kita bisa menilai baik atau tidaknya 

sorang guru hanya dapat menguasai materi pelajaran. 

Dikatakan guru yang baik manakala dapat menguasai 
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materi pelajaran dengan baik, sehingga benar-benar 

ia berperan sebagai sumber belajar bagi anak 

didiknya. 

     Guru dikatakan berhasil dalam perannya sebagai 

pengajar bila peserta didiknya telah menguasai materi 

atau bahan pelajaran yang sudah diajarkan oleh guru. 

Dapat dilihat dalam kenyataan sehari-hari bahwa 

kriteria keberhasilan guru dalam proses pembelajaran 

dapat dilihat dari nilai-nilai atau hasil yang dicapai 

oleh peserta didik. Sebagai sumber belajar dalam 

proses pembelajaran hendaknya guru melakukan hal-

hal sebagai berikut: 

1) Sebaiknya guru memiliki bahan referensi yang 

lebih banyak dibandingkan dengan siswa. Hal ini 

untuk menjaga agar guru memiliki pemahaman 

yang lebih baik tentang materi yang akan dikaji 

bersama peserta didik. 

2) Guru dapat menunjukkan sumber belajar yang 

dapat dipelajari oleh siswa. 

3) Guru perlu melakukan pemetaan tentang materi 

pelajaran.
68

 

 

c. Guru Sebagai Fasilitator 

     Sebagai fasilitator guru berperan dalam 

memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa 

dalam kegiatan proses pembelajaran. Agar dapat 

melaksanakan peran sebagai fasilitator dalam proses 

pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipahami, 

khususnya hal-hal yang berhubungan dengan 

pemanfaatan berbagai media dan sumber 

pembelajaran. 

1) Guru perlu memahami berbagai jenis media dan 

sumber belajar beserta fungsi masing-masing 

media tersebut. Pemahaman akan fungsi media 
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sangat diperlukan, belum tentu suatu media 

cocok digunakan untuk mengajarkan semua 

bahan pelajaran. Setiap media memiliki 

karakteristik yang berbeda. 

2) Guru perlu memiliki keterampilan dalam 

merancang suatu media. Kemampuan merancang 

media merupakan salah satu kompetensi yang 

harus dimiliki oleh seorang guru profesional. 

Dengan perancangan media yang dianggap cocok 

akan memudahkan proses pembelajaran, 

sehingga pada gilirannya tujuan pembelajaran 

akan tercapai secara optimal. 

3) Guru dituntut untuk mampu mengorganisasikan 

berbagai jenis media serta dapat memanfaatkan 

berbagai sumber belajar. Perkembangan 

teknologi informasi menuntut setiap guru untuk 

dapat mengikuti perkembangan teknologi 

mutakhir. Berbagai perkembangan teknologi 

informasi memungkinkan setiap guru dapat 

menggunakan berbagai pilihan media yang 

dianggap cocok. 

4) Sebagai fasilitator guru dituntut agar memiliki 

kemampuan dalam berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan siswa. Hal ini sangat penting, 

kemampuan berkomunikasi secara efektif dapat 

memudahkan siswa menangkap pesan sehingga 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
69

 

     Artinya sebagai fasilitator, guru hendaknya 

mampu mengusahakan sumber belajar yang kiranya 

berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan 

dan proses belajar mengajar, baik yang berupa 

narasumber, buku teks, majalah, atau surat kabar. 
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d. Guru sebagai pengelola 

     Sebagai pengelola pembelajaran (learning 

manajer), guru berperan dalam menciptakan iklim 

belajar yang memungkinkan dapat belajar secara 

nyaman.Melalui pengelolaan kelas yang baik guru 

dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk 

terjadinya proses belajar seluruh siswa. 

     Wina Sanjaya menjelaskan bahwa mengelola 

kelas merupakan keterampilan guru menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya manakala terjadi hal-hal yang 

dapat mengganggu suasana pembelajaran”.
70

 Wragg 

juga mengemukakan bahwa pengelolaan kelas 

merupakan kemampuan menguasai kelas dalam arti 

seorang harus mampu mengontrol atau 

mengendalikan perilaku para muridnya sehingga 

mereka terlibat secara aktif dalam proses belajar 

mengajar.
71

 

    Kemampuan mengelola kelas sangat menentukan 

keberhasilan pembelajaran. Tanpa kemampuan 

pengelolaan kelas yang efektif, segala kemampuan 

guru yang lain dapat menjadi kurang memberikan 

pengaruh positif terhadap pembelajaran. Karena 

tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas 

bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam 

lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam 

kelas.
72

 Suharsimi Arikunto juga mengemukakan 

bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap 

anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga 

segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan 

efesien.
73
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    Artinya dengan pengelolaan kelas yang baik 

menyediakan lingkungan belajar yang kondusif 

dalam kelas yang diciptakan oleh interaksi edukatif 

antara guru dan siswa sehingga dapat menghantarkan 

kegiatan belajar mengajar yang efektif untuk 

mencapai tujuan pengajaran. Masalah pengelolaan 

kelas bukanlah merupakan tugas yang ringan. Dalam 

mengelola kelas pasti ditemui berbagai masalah. 

Dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam 

pengelolaan kelas, prinsip-prinsip pengelolaan kelas 

dapat dipergunakan. Adapun prinsip-prinsip dalam 

pengelolaan kelas sebagai berikut : 

1) Hangat dan antusias 

2) Tantangan 

3) Bervariasi 

4) Keluwesan 

5) Penegasan pada hal-hal yang positif 

6) Penanaman disiplin diri.
74

 

 

     Guru yang hangat dan akrab dengan anak didik 

selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau 

pada aktivitasnya akan berhasil dalam 

mengimplementasikan pengelolaan kelas. Guru 

dapat menggunakan kata-kata, cara kerja atau bahan-

bahan yang menantang akan meningkatkan gairah 

anak didik untuk belajar sehingga mengurangi 

kemungkinan munculnya tingkah laku yang 

menyimpang. Guru juga dapat memilih dan 

memvariasi penggunaan media, gaya mengajar, pola 

interaksi antara guru dan anak didik merupakan 

kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang 

efektif dan menghindari kejenuhan. Keluwesan 

tingkah laku guru untuk mengubah strategi 

mengajarnya dapat mencegah kemungkinan 
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munculnya gangguan anak didik serta menciptakan 

iklim belajar mengajar yang efektif. Keluwesan 

pengajaran dapat mencegah munculnya gangguan 

seperti keributan siswa, tidak ada perhatian, tidak 

mengerjakan tugas dan sebagainya. 

     Sebagai manajer, guru bertanggung jawab 

memelihara lingkungan fisiknya, agar senantiasa 

menyenangkan untuk belajar dan mengarahkan atau 

membimbing proses-proses intelektual dan sosial 

dalam kelasnya. Dengan demikian, guru tidak hanya 

mementingkan siswa, tetapi juga mengembangkan 

kebiasaan bekerja dan belajar secara efektif di 

kalangan siswa. Tanggung jawab sebagai manajer 

yang bagi guru adalah membimbing pengalaman- 

pengalaman siswa sehari-hari ke arah self direct 

behavior. 

     Salah satu pengelolaan kelas yang baik ialah 

menyediakan kesempatan bagi siswa sedikit demi 

sedikit mengurangi ketergantungan kepada guru, 

sehingga mereka mampu membimbing kegiatan 

sendiri. Siswa harus belajar melakukan self control 

dan self activity melalui proses bertahap. Sebagai 

pengelola pembelajaran guru hendaknya mampu 

mempergunakan pengetahuan tentang teori belajar 

mengajar dan teori perkembangan sehingga 

memungkinkan untuk menciptakan situasi belajar 

mengajar yang menimbulkan kegiatan belajar pada 

siswa akan mudah dilaksanakan dan sekaligus 

memudahkan pencapaian tujuan yang diharapkan. 

 

e. Guru Sebagai Demonstrator 

     Yang dimaksud dengan peran guru sebagai 

demonstrator adalah peran untuk mempertunjukkan 

kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat 

siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan 

yang disampaikan. Ada dua konteks guru sebagai 
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demonstrator. Pertama, sebagai demonstrator berarti 

guru harus menunjukkan sikap-sikap yang terpuji. 

Dalam setiap aspek kehidupan, guru merupakan 

sosok ideal bagi setiap siswa. Biasanya apa yang 

dilakukan guru akan menjadi acuan bagi siswa. 

Konteks ini menunjukkan peran guru sebagai model 

dan teladan bagi siswa. Kedua, sebagai demonstrator 

guru harus dapat menunjukkan bagaimana caranya 

agar setiap materi pelajaran dapat lebih dipahami dan 

dihayati oleh setiap siswa. Oleh karena itu, sebagai 

demonstrator erat kaitannya dengan pengaturan 

strategi pembelajaran yang lebih efektif. 

 

f. Guru Sebagai Pembimbing 

     Peserta didik adalah individu yang unik. Keunikan 

itu bisa dilihat dari adanya setiap perbedaan. Artinya, 

tidak ada dua individu yang sama. Walaupun secara 

fisik mungkin individu memiliki kemiripan, akan 

tetapi pada hakikatnya mereka tidaklah sama, baik 

dalam bakat, minat, kemampuan, dan sebagainya. Di 

samping itu, setiap individu juga adalah makhluk 

yang sedang berkembang. Irama perkembangan 

mereka tentu tidaklah sama juga. Perbedaan itulah 

yang menuntut guru harus berperan sebagai 

pembimbing. Membimbing siswa agar dapat 

menemukan berbagai potensi yang dimilikinya 

sebagai bekal hidup mereka, membimbing siswa agar 

dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas 

perkembangannya. Sehingga dengan ketercapaian itu 

ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia 

ideal yang menjadi harapan setiap orang tua dan 

masyarakat.  

    Ada beberapa hal yang harus dimiliki guru dalam 

melaksanakan perannya sebagai pembimbing, antara 

lain: pertama, guru harus memiliki pemahaman 

tentang ana yang sedang dibimbingnya. Kedua, guru 
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harus memahami dan terampil dalam merencanakan 

tentang tujuan dan kompetensi yang hendak dicapai, 

maupun merencanakan proses pembelajaran. Proses 

bimbingan akan dapat dilakukan dengan baik 

manakala sebelumnya guru telah membuat 

perencanaan. Merumuskan tujuan yang sesuai harus 

memahami segala sesuatu yang berhubungan baik 

dengan sistem nilai masyarakat maupun dengan 

kondisi psikologis dan fisiologis siswa, yang 

kesemuanya itu terkandung dalam kurikulum sebagai 

pedoman dalam merumuskan tujuan dan kompetensi 

yang harus dimiliki. Di samping itu, guru juga perlu 

mampu merencanakan dan mengimplementasikan 

proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara 

penuh. Proses membimbing adalah proses 

memberikan bantuan kepada siswa dengan demikian 

yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah 

siswa itu sendiri.
75

 

 

g. Guru Sebagai Motivator 

     Sejalan dengan pergeseran makna pembelajaran 

dari pembelajaran yang berorientasi kepada guru 

(teacher oriented) ke pembelajaran yang berorientasi 

kepada siswa (student oriented), maka peran guru 

dalam proses pembelajaran pun mengalami 

pergeseran, salah satunya adalah penguatan peran 

guru sebagai motivator. 

     Proses pembelajaran akan berhasil manakala 

siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh sebab 

itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar 

siswa. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, 

guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar 

siswa, sehingga terbentuk perilaku belajar siswa yang 

efektif. 

                                                             
75 Wina Sanjaya, Op.Cit., h. 26 
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     Dalam perspektif manajemen maupun psikologi, 

kita dapat menjumpai beberapa teori tentang motivasi 

(motivation) dan pemotivasian (motivating) yang 

diharapkan dapat membantu para manajer (baca: 

guru) untuk mengembangkan keterampilannya dalam 

memotivasi para siswanya agar menunjukkan prestasi 

belajar atau kinerjanya secara unggul. Kendati 

demikian, dalam praktiknya memang harus diakui 

bahwa upaya untuk menerapkan teori-teori tersebut 

atau dengan kata lain untuk dapat menjadi seorang 

motivator yang hebat bukanlah hal yang sederhana, 

mengingat begitu kompleksnya masalah-masalah 

yang berkaitan dengan perilaku individu (siswa), baik 

yang terkait dengan faktor-faktor internal dari 

individu itu sendiri maupun keadaan eksternal yang 

mempengaruhinya. 

     Motivasi senantiasa menentukan intensitas usaha 

belajar peserta didik, sehubungan dengan hal 

tersebut, motivasi merupakan hal yang sangat penting 

dalam hal belajar. Motivasi merupakan salah satu 

aspek dinamis yang sangat penting. Sering terjadi 

siswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan oleh 

kemampuannya yang kurang, akan tetapi dikarenakan 

tidak adanya motivasi untuk belajar sehingga ia tidak 

berusaha untuk mengerahkan segala kemampuannya. 

Untuk itu, dapat dikatakan siswa yang berprestasi 

rendah belum tentu disebabkan oleh kemampuannya 

yang rendah pula. Akan tetapi mungkin disebabkan 

oleh tidak adanya dorongan atau motivasi. 

     Motivasi erat kaitanya dengan kebutuhan, sebab 

motivasi muncul karena kebutuhan. Seseorang akan 

terdorong untu bertindak manakala dalam dirinya ada 

kebutuhan. Kebutuhan ini yang menimbulkan 

keadaan ketidakseimbangan (ketidak pastiaan), yaitu 

ketegangan-ketegangan dan ketegangan itu akan 

hilang manakala kebutuhan itu telah terpenuhi. 
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h. Guru Sebagai Evaluator 

     Sebagai evaluator guru berperan untuk 

mengumpulkan data atau informasi tentang 

keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. 

Terdapat dua fungsi dalam memerankan perannya 

sebagai evaluator. Pertama, untuk menentukan 

keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah 

ditentukan atau menentukan keberhasilan siswa 

dalam menyerap materi kurikulum. Kedua, untuk 

menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan 

seluruh kegiatan yang telah diprogramkan. 

1) Evaluasi untuk menentukan keberhasilan siswa 

Sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menilai 

keberhasilan siswa, evaluasi memegang peranan 

yang sangat penting. Sebab melalui evaluasi guru 

dapat menentukan apakah siswa yang diajarnya 

sudah memiliki kompetensi yang telah 

ditetapkan, sehingga mereka layak diberikan 

program pembelajaran baru, atau malah 

sebaliknya siswa belum dapat mencapai standar 

minimal, sehingga perlu diberikan program 

remedial. 

2) Evaluasi untuk menetukan keberhasilan guru 

Evaluasi dilakukan bukan hanya untuk siswa, 

akan tetapi dapat digunakan untuk menilai 

kinerja guru itu sendiri. Berdasarkan hasil 

evaluasi, apakah guru telah melaksanakan proses 

pembelajaran sesuai dengan perencanaan atau 

belum, apa sajakah yang perlu diperbaiki.
76

 

 

4. Tanggung Jawab Guru Pendidikan Agama Islam 

     Guru adalah orang yang bertanggung jawab 

mencerdaskan kehidupan anak didik. tidak ada seorang 

guru pun yang mengharapkan anak didiknya menjadi 

                                                             
76 Wina Sanjaya, Op.Cit., h. 30-31 
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sampah masyarakat. Setiap hari guru meluangkan waktu 

demi kepentingan anak didik. Bila suatu ketika ada anak 

didik yang tidak hadir di sekolah, guru menanyakan 

kepada anak-anak yang hadir di sekolah, apa sebabnya ia 

tidak hadir ke sekolah. Anak didik yang sakit, tidak 

bergairah belajar, terlambat masuk ke sekolah, belum 

menguasai bahan pelajaran, berpakaian sembarangan, 

berbuat yang tidak baik, terlambat membayar uang 

sekolah, tidak punya pakaian seragam, dan sebagainya, 

semuanya menjadi perhatian guru.  

     Karena besarnya tanggung jawab guru terhadap anak 

didiknya, hujan dan panas bukanlah menjadi penghalang 

bagi guru untuk selalu hadir di tengah-tengah anak 

didiknya. Guru tidak pernah memusuhi anak didiknya 

meskipun suatu ketika ada anak didiknya yang berbuat 

kurang sopan pada orang lain. Bahkan dengan sabar dan 

bijaksana guru memberikan nasihat bagaimana cara 

bertingkah laku yang sopan pada orang lain.
77

 

     Prinsip mentransformasikan ilmu pengetahuan 

merupakan suatu bentuk ibadah  yang diwajibkan oleh 

Allah SWT kepada hambanya, sebagaimana ditegaskan 

dalam Al-Qur‟an: 

                    

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” (Q.S. 

Adz dzariyat: 56). 
78

 

 

     Bagi seorang guru pendidikan agama Islam tugas dan 

kewajibannya merupakan  amanat yang diterima oleh 

guru atas dasar pilihannya untuk memangku jabatan guru, 

amanat tersebut wajib dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab. Karena profesinya sebagai guru adalah 

                                                             
77 Djamarah, Guru dan Anak Didik, Hlm.33 
78 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Terjemah dan Penjelasan Ayat 

tentang Wanita Hafsah, (Solo: Tiga Serangkai, 2016), Hlm. 
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berdasarkan panggilan jiwa, maka bila guru melihat anak 

didiknya senang berkelahi, meminum minuman keras, 

menghisap ganja, datang ke rumah-rumah bordil, dan 

sebagainya, guru merasa sakit hati. Siang atau malam 

selalu memikirkan bagaimana caranya agar anak didiknya 

itu dapat dicegah dari perbuatan yang kurang baik, 

asusila, dan moral.  

     Guru seperti itulah yang diharapkan untuk 

mengabdikan diri di lembaga pendidikan. Bukan guru 

yang hanya menuangkan ilmu pengetahuan ke dalam otak 

anak didik. sementara jiwa, dan wataknya tidak dibina. 

Memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik adalah 

suatu perbuatan yang mudah, tetapi untuk membentuk 

jiwa dan watak anak didik itulah yang sukar, sebab anak 

didik yang dihadapi adalah makhluk hidup yang memiliki 

otak potensi yang perlu dipengaruhi dengan sejumlah 

norma hidup sesuai ideologi falsafah dan bahkan agama.  

Anak didik lebih banyak menilai apa yang guru 

tampilkan dalam pergaulan di sekolah dan di masyarakat 

dari pada apa yang guru katakan, tetapi baik perkataan  

maupun apa yang guru tampilkan, keduanya menjadi 

penilaian anak didik. Jadi, apa yang guru katakan harus 

guru praktekan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, 

guru memerintahkan kepada anak didik agar hadir tepat 

pada waktunya. Bagaimana anak didik mematuhinya 

sementara guru sendiri tidak disiplin dengan apa yang 

pernah dikatakan. Perbuatan guru yang demikian 

mendapat protes dari anak didik. Guru tidak bertanggung 

jawab atas perkataanya. Anak didik akhirnya tidak 

percaya lagi kepada guru dan anak didik cenderung 

menentang perintahnya. Inilah sikap dan perbuatan yang 

ditunjukkan oleh anak didik. 

Sesungguhnya guru yang bertanggung jawab 

memiliki beberapa sifat, yang menurut Wens Tanlain dan 

kawan-kawan yaitu:  
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a. Menerima dan mematuhi norma, nilai-nilai 

kemanusiaan.  

b. Memikul tugas mendidik dengan bebas, berani 

gembira (tugas bukan menjadi beban baginya). 

c. Sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan 

perbuatannya serta akibat-akibat yang timbul (kata 

hati).  

d. Menghargai orang lain, termasuk anak didik. 

e. Bijaksana dan hati-hati (tidak nekad, tidak sembrono, 

tidak singkat akal) dan  

f. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
79

 

 

Dengan demikian dapat penulis simpulkan, tanggung 

jawab seorang guru bukan hal yang mudah dimana, 

seorang guru harus bisa mencerdaskan anak didik, 

membina anak didik, memberikan ilmu pengetahuan anak 

didik, memberikan norma anak didik dengan cara guru 

mentransfer ilmu pengetahuannya kepada anak didik, 

membina anak didik agar berkarakter yang baik, 

memberikan ilmu yang dimiliki oleh guru kepada anak 

didik sehingga anak didik bisa mendapatkan ilmu tersebut 

dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

5. Posisi Guru PAI Menurut Pakar Pendidikan 

     Posisi guru PAI sangatlah penting dalam proses 

pendidikan karena guru adalah orang yang bertanggung 

jawab dan yang menentukan arah pendidikan tersebut. 

Itulah sebabnya Islam menghargai dan menghormati 

orang-orang yang berilmu pengetahuan. Islam 

memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap 

orang alim yang mengamalkan ilmunya, dengan cara 

mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Penghargaan dan 

penghormatan Islam terhadap orang-orang yang berilmu 
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dan beriman disebutkan dalam Al Quran surat Al 

Mujadallah ayat11: 

                       

         

Artinya: „‟Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S 

Al Mujadallah: 11)
80

 

 

     Guru memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi 

karena selalu terkait dengan ilmu pengetahuan serta 

mengamalkannnya sehingga bermanfaat bagi orang lain 

sebagai modal dasar menjalani kehidupannya dengan 

petunjuk ilmu dan iman, sedangkan islam menghargai 

pengetahuan. 

    Asama Hasan Fahmi dalam Ahmad Tafsir 

mengungkapkan kedudukan guru sebagai berikut : 

a. Tinta ulama lebih berharga daripada darah ulama. 

b. Orang berpengetahuan melebihi orang yang senang 

beribadat, yang berpuasa dan menghabiskan waktu 

malamnya untuk mengerjakan shalat. 

c. Apabila meninggal seorang alim, maka terjadilah 

kekosongan dalam Islam yang tidak dapat diisi 

kecuali oleh seseorang alim yang lain.
81

 

 

Guru juga menempati kedudukan terhormat di 

masyarakat, karena guru mendidik dan mencerdaskan 

masyarakat dari kebodohan dan ketidaktahuan. Orangtua 

dan masyarakat memberikan kepercayaan kepada guru 

                                                             
80 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Semarang: Toha Putra, 

1990), h.910 
81 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya,2000) h. 76 
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untuk mendidik anak-anak mereka sehingga terbentuk 

pribadi yang unggul, dan bermoral. Untuk itu, berkat 

ilmu pengetahuannya guru dapat dijadikan figur dan 

dihormati masyarakat termasuk guru agama yang 

menyampaikan ilmu dunia dan akherat. 

Menurut Abuddin Nata dengan guru agama itulah 

anak-anak dapat hidup berkembang dan menyongsong 

tugas hari depannya dengan gemilang. Dalam berbagai 

literatur yang membahas mengenai pendidikan Islam, 

selalu dijelaskan tentang guru agama dari segi tugas dan 

posisinya atau kedudukannya.
82

 

Selanjutnya Muhammad Abdul Qodir Ahmad 

mengemukakan bahwa Guru Pendidikan Agama 

pemegang peranan yang penting dalam membentuk 

murid-murid untuk berpegang teguh kepada ajaran 

agama, baik akidah, cara berpikir, maupun bertingkah 

laku praktis di dalam ruang kelas maupun di luar 

sekolah.
83

 

Posisi guru menurut pakar pendidikan bahwa guru 

merupakan tinta ulama lebih, orang berpengetahuan 

melebihi orang yang senang beribadat, berpuasa dan 

mengerjakan shalat malam, apabila meninggal terjadilah 

kekosongan dalam Islam, guru berjasa membentuk 

kepribadian anak yang berakhlak mulia sebagai pondasi 

dan generasi penerus bangsa. Untuk itu, guru memiliki 

kedudukan yang mulia yaitu membentuk kepribadian 

manusia seutuhnya dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

6. Tugas guru 

Guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang 

cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan 

membangun bangsa dan negara. Jabatan guru memiliki 

                                                             
82 Abudin Nata, Perspektif Islam tentang Pola Hubungan Guru dan Murid 

(Studi Pemikiran Tasawuf Al-Ghazali), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 79 
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banyak tugas, baik terikat oleh dinas maupun di luar dinas 

dalam bentuk pengabdian. Tugas guru tidak hanya sebagai 

suatu profesi, tetapi juga sebagai tugas kemanusiaan dan 

kemasyarakatan. 

Menurut Soejono An-Nahli dikutip Sudiyono 

menyatakan agar guru dapat melaksanakan tugasnya 

dengan baik sebagai berikut:
84

 

a. Wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak 

didik dengan berbagai cara seperti observasi, 

wawancara, angket dan sebagainya.  

b. Berusaha menolong anak didik mengembangkan 

pembawaan yang baik den menekan perkembangan 

pembawaan yang buruk. 

c. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak 

didik menemui kesulitan dalam mengembangkan 

potensi. 

 

Dengan demikian dapat penulis simpulkan dari 

penjelasan diatas tugas seorang guru harus menemukan 

pembawaan dari anak didik baik itu faktor interen dan 

eksteren, seorang guru harus bisa membantu anak didik 

dari kepribadian yang buruk menjadi kepribadian yang 

lebih baik lagi dengan bantuan guru itu tersebut, guru 

harus bisa membimbing anak didik dari yang sulit 

menjadi tidak sulit dari yang buruk menjadi lebih baik 

lagi. Dengan demikian tugas guru harus bisa dijalankan 

dengan baik seperti, membimbing kepribadian anak didik 

yang lebih baik dan membantu anak didik dalam 

menghadapi berbagai masalah yang dihadapinya.  

Menurut PP No. 74 Tahun 2008, jabatan guru yang 

“murni guru” terdiri dari tiga jenis, yaitu guru kelas, guru 

bidang studi, dan guru mata pelajaran. Tugas masing 

masing disajikan berikut ini.
85
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Tugas guru kelas  

1) Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan 

pendidikan.  

2) Menyusun silabus pembelajaran.  

3) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran.  

4) Melaksanakan kegiatan pembelajaran.  

5) Menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran.  

6) Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar 

pada mata pelajaran dikelasnya.  

7) Menganalisis hasil penilaian pembelajaran.  

8) Melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan 

dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi.  

9) Melaksanakan bimbingan konseling di kelas yang 

menjadi tanggung jawabnya.  

10) Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap 

proses dan hasil belajar tingkat sekolah nasional.  

11) Membimbing guru pemula dalam program induksi.  

12) Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler 

proses pembelajaran  

13) Melaksanakan pengembangan diri.  

14) Melaksanakan publikasi ilmiah dan  

15) Membuat karya inovatif. 

 

Tugas Guru Mata Pelajaran 

a) Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan 

pendidikan.  

b) Menyusun silabus pembelajaran.  

c) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 

d) Melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

e) Menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran. 

f) Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar 

pada mata pelajaran yang diampunya. 

g) Menganalisis hasil penilaian pembelajaran. 

h) Melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan 

dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi.  
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i) Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap 

proses dan hasil belajar tingkat sekolah nasional.  

j) Membimbing guru pemula dalam program induksi. 

k) Melaksanakan pengembangan diri. 

l) Membimbing siswa dalam kegiatan ekstarkurikuler 

proses pembelajaran. 

m) Melaksanakan publikasi ilmiah dan  

n) Membuat karya inovatif. 

 

Tugas Guru Pembimbing Dan Konseling 

a) Menyusun kurikulum bimbingan dan konseling.  

b) Menyusun silabus bimbingan dan konseling.  

c) Menyusun satuan layanan bimbingan dan konseling.  

d) Melaksanakan bimbingan dan konseling per semester.  

e) Menyusun alat ukur/lembar program bimbingan dan 

konseling.  

f) Mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan 

konseling.  

g) Menganalisis hasil bimbingan dan konseling. 

h) Melaksanakan pembelajaran/perbaikan tindak lanjut 

bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan hasil 

evaluasi.  

i) Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap 

proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional.  

j) Membimbing guru pemula dalam program induksi. 

k) Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler 

proses pembelajaran.  

(l) Melaksanakan pengembangan diri.  

(m) Melaksanakan publikasi ilmiah dan  

(m) Membuat karya inovatif. 

 

B. Pendidikan Agama Islam Disekolah 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

     Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 

tentang pendidikan agama islam dan pendidikan agama 

keagamaan, didalamnya dijelaskan bahwa Pendidikan 



67 
 

 
 

Agama Islam adalah pendidikan yang mencakup 

pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai, 

dalam kehidupan individual ataupun kolektif 

kemasyarakatan yang bertujuan pada optimalisasi sebagai 

potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya 

mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk 

Tuhan.
86

  

Pendidikan Agama Islam adalah agama yang bisa 

menuntun manusia untuk memilih mana yang patut, bisa, 

benar, dan baik untuk dijalankan dan dikembangkan. 

Disini lah letak peranan pendidikan agama islam dan 

sekaligus pendidikannya (GPAI disekolah) dalam 

mengatasi perkembangan kemajuan IPTEK. Dalam arti, 

mampukah guru pendidikan agama islam menegakkan 

landasan akhlak al-karimah, yang menjadi tiang utama 

ajaran agama islam, tatkala dominasi temukan IPTEK 

sudah demikian hebat dan menguasai segala perbuatan 

dan pikiran manusia.
87

 Dengan demikian, peran guru 

pendidikan agama islam sangat penting walaupun 

ditengah arus kemajuan ilmu dan teknologi yang kian 

pesat. Dalam menyikapi hal ini guru dituntut dapat 

memerankan peranya sesuai kebutuhan masyarakat.  

Pendidikan Agama Islam adalah segala sesuatu usaha 

yang mengembangkan fitrah manusia dan sumber daya 

insani menuju terbentuknya insan kamil sesuai dengan 

norma islam. Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan 

jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama 

islam. Dengan pengertian lain tujuan akhir dalam 

Pendidikan Agama Islam adalah keberhasilan dan 

keselamatan di dunia dan akhirat.
88

 

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

Pendidikan, (Dirjen Pendidikan Islam Depag. RI, 2006), hlm. 219 
87 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008), hlm. 85 
88 Herman Zaini dan Muhtarom, Kompetensi Guru PAI, (Palembang: Rafah 

Press, 2014), hlm. 75 
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Untuk membahas lebih lanjut tentang guru 

Pendidikan Agama Islam maka diuraikan Menurut 

Muhaimin bahwa dalam literatur kependidikan Islam, 

seseorang guru biasa disebut sebagai ustadz, mualim, 

murabbi, mursyid, muddaris dan muaddibt. Ini 

mengandung makna bahwa seseorang guru dituntut untuk 

komitmen terhadap profesionalisme dalam mengembang 

tugasnya.
89

 Guru adalah pembimbing, pendorong 

(motivator) fasilitator dan pelayan bagi siswa.
90

 

Selanjutnya guru adalah suatu jabatan profesional yang 

harus memenuhi kriteria profesional yang meliputi syarat-

syarat fisik, mental/kepribadian, 

Keilmiahan /pengetahuan dan keterampilan.
91

 

Berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan guru 

merupakan insan yang dididik dengan keahlian khusus 

untuk jabatan profesional sebagai pembimbing, 

pendorong, fasilitator dan pelayan bagi peserta didik 

untuk pembentukan kepribadian peserta didik.  

Sementara guru agama adalah “salah satu komponen 

insani dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan 

dalam upaya pembinaan sumber daya manusia yang 

potensial bagi pembangunan”.
92

 Selanjutnya guru PAI 

adalah “guru yang mengajarkan mata pelajaran atau ilmu 

agama Islam di sekolah atau madrasah”.
93

 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa guru Pendidikan Agama Islam adalah insan yang 

dididik dengan keahlian khusus untuk jabatan profesional 

sebagai pembimbing, fasilitator serta spesialisasi 

                                                             
89 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar,2003), h. 209 
90 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum, Teori dan 

Praktek, (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2001), h. 10 
91 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru, Pendidikan Pendekatan Kompetensi, 

(Jakarta: BumiAksara, 2002), h. 59 
92 Fakta, Jurnal Pendidikan Islam, (Bandar Lampung: Fakultas Tarbiyah 

IAIN RadenIntan, 1990), h. 8 
93 Romlah, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Bandar Lampung: IAIN 

Raden Intan, 2003),h. 2 
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mengajarkan mata pelajaran atau ilmu Pendidikan Agama 

Islam di sekolah atau madrasah dalam upaya 

pemeliharaan kualitas kompetensi lulusan yang potensial 

bagi pembangunan negara baik secara material maupun 

immaterial. 

 

2. Dasar Pendidikan Agama Islam 

     Dasar adalah landasan atau fondamen tempat berpijak 

atau tegaknya sesuatu agar sesuatu tersebut tegak kukuh 

berdiri. Dengan demikian Dasar Pendidikan Agama Islam 

yaitu fondamen yang menjadi landasan atau asas agar 

pendidikan islam dapat tegak berdiri tidak mudah roboh 

karena tiupan angin kencang berupa ideologi yang muncul 

baik sekarang maupun yang akan kedatangan.
94

  

     Dasar pendidikan agama islam secara garis besar ada 3 

yaitu: Al-Qur‟an, As Sunnah dan perundang-undangan 

yang berlaku di negara kita. 

a. Al-Qur‟an 

     Islam adalah agama yang membawa misi agar 

umatnya menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran. Ayat Al-Qur‟an yang pertama kali turun 

ialah berkenaan (di samping masalah) keimanan dan 

juga pendidikan. Allah berfirman dalam (QS Al-Alaq 

ayat 1-5). 

                        

                       

         

Artinya:‟‟1.bacalah dengan (menyebut) nama 

Tuhanmu yang Menciptakan, 2. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. 

Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 4. 

                                                             
94 Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam, hlm. 23 
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yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 5. 

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.” 

 

b. As-Sunnah 

    Rosulullah shallallahu alaihi wasalam mengatakan 

bahwa beliau adalah juru didik. Dalam kaitan ini 

dengan ini M. Athiyah Al-Abrasya mengatakan pada 

suatu hari Rosulullah keluar dari rumahnya dan beliau 

menyaksikan adanya dua pertemuan (kelompok). 

Dalam pertemuan pertama, orang-orang sedang 

berdoa kepada Allah Azza Wajalla, mendekatkan diri 

kepada-nya. Dalam pertemuan kedua, orang sedang 

memberikan pelajaran. Langsung beliau bersabda.  

    “Mereka itu (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 yang berdua, mereka mengajari manusia, 

sedangkan saya sendiri diutus untuk jadi guru 

didik.”
95

 

     Setelah itu beliau duduk pada pertemuan atau 

kelompok kedua. Praktik ini membuktikan kepada 

kita suatu contoh terbaik, betapa Rasul mendorong 

orang untuk belajar menyebarkan ilmu secara luas dan 

suatu pujian atas keutamaan juru didik. 

 

c. Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia 

1) UUD 1945, Pasal 29 

Ayat 1 berbunyi: Negara berdasar atas Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Ayat 2 berbunyi : Negara 

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan beribadah 

menurut agamanya dan kepercayaannya. 

                                                             
95 Ibid.,hlm. 25-27 
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2) UU No. 2 Tahun 1989 tentang pendidikan nasional 

a) Pasal 11 Ayat 1 disebutkan: 

Jenis pendidikan yang termasuk jalur 

pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan 

umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar 

biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan 

keagamaan, pendidikan akademik, dan 

pendidikan professional. 

b) Pasal 11 ayat 6 disebutkan: 

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan 

yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat 

menjalankan peranan penting menuntut 

penguasaan khusus tentang ajaran agama islam 

yang bersangkutan. 

 

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

     Tujuan pendidikan agama islam adalah membentuk 

kepribadian anak didik yang kuat jasmani dan rohani dan 

jiwa yakni kepribadian muslim yang dewasa. Sesuai 

dengan pengertian Pendidikan Agama Islam itu sendiri, 

yaitu bimbingan atau pertolongan secara sadar yang 

dilakukan oleh si pendidik terhadap perkembangan 

jasmani dan rohani si terdidik ke arah kedewasaan menuju 

terbentuknya kepribadian muslim.
96

 

Tujuan pendidikan dasar keberadaan di muka bumi 

adalah penghambaan ketundukan kepada Allah, dan 

khalifah di muka bumi ini
97

. Hal ini dijelaskan dalam 

firman Allah didalam (Surat Az-Dzariyat ayat 56). 

                   

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (Q.S Az-

Dzariyat ayat 56). 

                                                             
96 Abdul Majid, Hadis Tarbawi, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 167 
97

 Rusmaini, Ilmu Pendidikan,hlm. 26 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan tujuan 

Pendidikan Agama Islam usaha pendidik muslim yang 

bertaqwa secara sadar mengarahkan dan membimbing, 

pertumbuhan dan perkembangan fitrah peserta didik atas 

dasar ajaran agama islam kearah terwujudnya pribadi 

sosial. 

 

4. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

     Agama dalam pendidikan kehidupan sosial mempunyai 

fungsi sebagai sosialisasi individu, yang berarti bahwa 

agama bagi seorang anak akan mengantarkannya menjadi 

sebab untuk menjadi dewasa seorang memerlukan 

semacam tuntutan umum untuk mengarahkan aktifitasnya 

dalam masyarakat dan juga dan juga merupakan tujuan 

pengembangan kepribadian. Dan dalam ajaran islam 

inilah anak tersebut dibimbing pertumbuhan jasmani dan 

rohaninya dengan mengarahkan, mengajarkan, melatih, 

mengasuh dan mengawasi berlaku ajaran islam.
98

 

     Menurut Zakiah Daradjat dikutip Akmal Hawi fungsi 

agama itu adalah: 

a. Memberikan bimbingan dalam hidup. 

b. Menolong dalam menghadapi kesukaran. 

c. Menentramkan batin.  

 

    Dengan demikian dapat penulis simpulkan dari 

penjelasan diatas, fungi agama adalah memberikan 

bimbingan dimana, sebagai umat islam kita harus 

senantiasa taat dan patuh pada Allah dan menjauhi 

larangannya dengan cara itu sebagai manusia kita sudah 

menjalankan bimbingan hidup kepada Allah. Dengan 

demikian apabila kita sebagai umat islam ingat akan 

kepada Allah maka hati kita akan tenang, tentram, damai 

dan sejahtera maka, dari pada itu hendaknya kita selalu 

                                                             
98 Herman Zaini dan Muhtarom, Op.Cit., hlm. 83-84 
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ingat kepada Allah agar bisa terjerumus dengan hal-hal 

yang berbau positif dan tinggalkan yang berbau negatif. 

 

5. Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam 

     Ruang lingkup ajaran Islam menurut abdul mujib 

mencakup tiga dominan nilai yaitu :
99

  

a. Kepercayaan (itiqadiyyah) yang berhubungan dengan 

rukun iman, yaitu iman kepada Allah, Malaikat, 

Rasul, Kitab-kitab Allah, Qadha, dan Qodhar, serta 

kiamat.  

b. Perbuatan (amaliyah) yang dibagi menjadi dua: 

pertama, masalah ibadah yang berkaitan dengan rukun 

islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji dan 

ibadah lainya yang mengatur hubungan manusia 

dengan Allah. Kedua, masalah muamalah berkaitan 

dengan interaksi dengan interaksi manusia dengan 

sesamanya baik individu dan kelompok seperti akad, 

pembelanjaan, hukum jinayah (pidana dan 

perdebatan).  

c. Etika (khuluqiyyah) berkaitan dengan kesusilaan budi 

pekerti, adab, sopan santun, yang menjadi perhiasan 

seorang dalam rangka mencapai keutamaan. Nilai-

nilai seperti jujur (sidiq), percaya (amanah), adil, 

sabar, syukur, pemaaf, tidak tergantung pada materi 

(zuhud), menerima apa adanya (qana‟ah), berserah 

diri kepada Allah (tawakal), malu berbuat buruk 

(haya), persaudaraan (ukhuwwah), toleransi 

(tasamud), tolong menolong (ta‟awun), dan saling 

menyayangi (takful), adalah serangkaian bentuk budi 

pekerti yang luhur. 

 

     Berdasarkan pendapat diatas dapat diartikan 

Pendidikan Agama Islam sebagai proses penanaman nilai-

nilai karakter agar manusia senantiasa menjalankan 

                                                             
99 Abdul Majid, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11 
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perintah ajaran Agama Islam. Untuk menghantarkan 

manusia dalam penanaman karakter tentunya memerlukan 

materi sebagai bahan agar siswa mampu menjadi muslim 

yang kaffah. Pendidikan Agama Islam sudah dituangkan 

dalam kompetensi Al-Qur‟an, Aqidah, Akhlak, dan 

Sejarah. Melihat isi materi pendidikan agama islam 

mengandung nilai-nilai moral yang baik serta tumbuhnya 

karakter positif pada diri seseorang. 

 

C. Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Pendidikan karakter 

Secara etimologi, kata karakter berasal dari bahasa 

Latin kharakter atau yunani kharassein yang berarti 

member tanda (to mark), atau bahasa perancis carakter, 

yang berarti membuat tajam atau membuat dalam. dalam 

bahasa inggris character, memiliki arti: watak, karakter, 

sifat, peran, dan huruf. karakter juga diberi distinctive 

differening mark (tanda atau sifat yang membedakan 

seseorang dengan orang lain). Dalam Kamus Umum 

Bahasa Indonesia, karakter adalah sebagai tabiat, watak, 

sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dari pada yang lain.
100

 

Megawangi pencetus pendidikan karakter di 

Indonesia telah menyusun 9 pilar karakter mulia yang 

selayaknya dijadikan acuan dalam pendidikan karakter, 

baik di sekolah maupun di luar sekolah, yaitu sebagai 

berikut.
101

 

a. Cinta Allah dan kebenaran  

b. Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri  

c. Amanah  

d. Hormat dan santun  

e. Kasih sayang, peduli, dan kerjasama  

                                                             
100 Amirulloh, Teori Pendidikan Karakter Remaja Dalam Keluarga, 

(Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 9 
101 Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: PT BumiAksara, 

2016), hlm. 5 
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f. Percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah 

g. Adil dan berjiwa kepemimpinan  

h. Baik dan rendah hati  

i. Toleransi dan cinta damai 

 

Dalam perspektif Islam, pendidikan karakter secara 

teoritik sebenarnya telah ada sejak Islam diturunkan di 

dunia, seiring dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW 

untuk perbaikan atau penyempurnaan akhlak (karakter) 

manusia. Ajaran Islam sendiri mengandung sistematik 

ajaran yang tidak hanya menekankan pada aspek 

keimanan, ibadah dan muamalah, tetapi juga akhlak. 

Pengalaman ajaran Islam secara utuh (kaffah) merupakan 

model karakter seorang muslim, bahkan 

dipersonifikasikan dengan model karakter Nabi 

Muhammad SAW, yang memiliki sifat Shidiq, Tabligh, 

Amanah, Fathonah (STAF).
102

 

Menurut Thomas Likona “Pendidikan karakter adalah 

upaya membentuk/ mengukir kepribadian manusia 

melalui proses knowing the good (mengetahui kebaikan), 

loving thegood (mencintai kebaikan), dan acting the good 

(melakukan kebaikan), yaitu proses pendidikan yang 

melibatkan tiga ranah: pengetahuan moral (moral 

knowing), perasaan moral ( moral feeling/moral loving), 

dan tindakan moral (moral acting/moral doing), sehingga 

perbuatan mulia bisa terukir menjadi habit of mind, heart, 

and hands. Tanpa melibatkan ketiga ranah tersebut 

pendidikan karakter tidak akan berjalan efektif”.
103

 

Pendidikan karakter adalah usaha sadar yang 

dilakukan pendidik kepada peserta didik untuk 

membentuk kepribadian peserta didik yang mengajarkan 

dan membentuk moral, etika, dan rasa berbudaya yang 

baik serta berakhlak mulia yang menumbuhkan 

                                                             
102 Ibid. 
103 Thomas Likona, Education For Character Mendidik Untuk Membentuk 

Karakter, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 25 
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kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan 

baik dan buruk serta mewujudkan kebaikan itu dalam 

kehidupan sehari-hari dengan cara melakukan 

pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pelatihan. 

Pendidikan karakter adalah usaha sengaja (sadar) 

untuk mewujudkan kebajikan yaitu kualitas kemanusiaan 

yang baik secara objektif, bukan hanya baik untuk 

individu perseorangan, tetapi juga baik untuk masyarakat 

secara keseluruhan.
104

 

 

2. Tujuan pendidikan karakter 

     Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan 

mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada 

pembentukan karakter akhlak mulia peserta didik secara 

utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar 

kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan.
105

  

Lebih lanjut pendidikan karakter dalam seting sekolah 

memiliki tujuan sebagai berikut :
106

 

a. Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai 

kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga 

menjadi kepribadian/kepemilikan yang khas 

sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan.  

 

b. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak 

bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan 

oleh sekolah.  

 

c. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga 

dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab 

pendidikan karakter secara bersama. 

 

                                                             
104 Zubaedi, "Desain Pendidikan Karakter", (Jakarta : Kencana Prenada 

Media Group,2012, Cet.2) hlm.15 
105 Mulyasa, Menejemen Pendidikan Karakter, hlm. 9 
106 Dharma Kesuma, Op.Cit., hlm. 9 
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Dengan demikian dapat penulis simpulkan dari 

penjelasan diatas, tujuan pendidikan karakter adalah 

pembentukan nilai-nilai karakter untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kepribadian yang mulia dan menilai 

perilaku peserta didik dalam sekolah seperti, menilai 

karakter peserta didik, kepribadian, etika dan akhlak serta 

membangun hubungan yang berbahagia dalam keluarga 

dan bertanggung jawab dalam memerankan pendidikan 

karakter. 

 

3. Prinsip-prinsip pendidikan karakter 

Pendidikan karakter di sekolah akan terlaksana 

dengan lancar, jika gurunya memperhatikan beberapa 

prinsip pelaksanaan. Kemendiknas memberikan 11 prinsip 

untuk mewujudkan pendidikan karakter yang efektif 

sebagai berikut:
107

  

a. Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis 

karakter.  

b. Mengidentifikasi karakter secara komprehensif 

supaya mencakup pemikiran, perasaan, dan perilaku.  

c. Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan 

efektif untuk membangun karakter.  

d. Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki 

kepedulian.  

e. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

menunjukkan perilaku yang baik.  

f. Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna 

dan menantang yang menghargai semua peserta didik, 

membangun karakter mereka, dan membantu mereka 

untuk sukses.  

g. Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada peserta 

sidik.  

h. Memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai 

komunitas moral yang berbagi tanggung jawab untuk 

                                                             
107 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 
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pendidikan karakter dan setia pada setiap pada nilai 

dasar yang sama.  

i. Adanya pembagian kepemimpinan moral dan 

dukungan luas dalam membangun inisiatif pendidikan 

karakter.  

j. Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat 

sebagai mitra dalam usaha membangun karakter.  

k. Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah 

sebagai guru-guru karakter, dan manifestasi karakter 

positif dalam kehidupan peserta didik.  

 

Dengan demikian dapat penulis simpulkan, prinsip-

prinsip pendidikan karakter perlu laksanakan dengan baik 

oleh seorang guru dalam mencapai keberhasilan tujuan 

pendidikan dimana, seorang guru harus bisa berinteraksi 

dengan baik kepada peserta didik, pendekatan yang tajam 

kepada peserta didik, memberikan motivasi kepada 

peserta didik, staf sekolah berperan aktif dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter dan evaluasi karakter 

sekolah. Dengan dilaksanakan kesebelas prinsip tersebut 

dalam pembelajaran disekolah dengan baik maka, akan 

berhasil seorang guru dalam mendidik dan membina 

peserta didik dalam dunia pendidikan. 

 

4. Indikator pendidikan karakter 

Tabel 1 

Indikator Keberhasilan Pendidikan Karakter
108

 

NILAI DESKRIPSI  

1. Religius  Sikap dan perilaku yang patut 

dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah 

                                                             
108 Puput Fathurrohman, Pengembangan Pendidikan Karakter, (Bandung: 

PT Refika Aditama,  

2013), hlm. 19-20 
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agama lain, dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain. 

2. Jujur  Perilaku yang didasarkan pada 

upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan. 

3. Toleransi  Sikap dan tindakan yang 

menghargai perbedaan agama, 

suku, ras, pendapat, sikap, dan 

tindakan orang lain yang berbeda 

dari dirinya 

4. Disiplin  Tindakan yang menunjukkan 

perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja keras Perilaku yang menunjukkan 

upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan  

belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan 

sebaik-baiknya. 

6. Kreatif  Berpikir dan melakukan sesuatu 

untuk menghasilkan cara atau 

hasil baru dari sesuatu yang telah 

dimiliki. 

7. Mandiri  Sikap dan perilaku yang tidak 

mudah tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas. 

8. Demokratis  Cara berpikir, bersikap, dan 

bertindak yang menilai sama hak 

dan kewajiban dirinya dan orang 

lain. 

9. Rasa Ingin 

Tau 

Sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari 
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sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. 

10. Semangat 

Kebangsaan  

Cara berpikir, bertindak, dan 

berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di  

atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

11.  Cinta Tanah 

Air 

Cara berpikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan  

penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, social, 

budaya, ekonomi, dan politik 

bangsa. 

12. Menghargai 

Prestasi 

Sikap dan tindakan yang 

mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati  

keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat Komuniktif tindakan yang 

memperlihatkan rasa senang 

bicara, bergaul, dan bekerjasama 

dengan orang lain. 

14. Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan 

yang menyebabkan orang lain 

merasa senang dan aman atas 

kehadiran dirinya. 

15. Gemar 

Membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu 

untuk membaca berbagai bacaan 

yang memberikan kebajikan bagi 

dirinya. 

16. Peduli 

lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya mencegah kerusakan 

pada lingkungan alam di  

sekitarnya, dan mengembangkan 
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upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah  

terjadi. 

17. Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu 

ingin member bantuan kepada 

orang lain dan masyarakat yang  

membutuhkan. 

18. Tanggung 

Jawab 

Sikap dan perilaku seseorang 

untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya 

dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, 

social dan budaya), Negara dan 

Tuhan Yang MahaEsa 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis 

simpulkan indikator nilai-nilai pendidikan karakter terbagi 

menjadi 18 namun penelitianya membahas 2 saja yaitu, 

religius dan disiplin. Peran guru Pendidikan Agama Islam 

harus memberikan contoh dan menjadi suri teladan dalam 

mempraktikkan indikator. 

 

5. Faktor yang mempengaruhi pendidikan karakter  

a. Faktor internal 

     Faktor ini meliputi beberapa hal berikut:  

1) Insting atau Naluri  

     Insting adalah karakter yang melekat dalam 

jiwa seseorang yang dibawanya sejak lahir.  

 

2) Adat atau Kebiasaan  

     Adat atau kebiasaan adalah setiap tindakan dan 

perbuatan seseorang yang dilakukan secara 

berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga 

menjadi kebiasaan. Abu Bakar Dzikr berpendapat 

bahwa perbuatan manusia, apabila dikerjakan 
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secara berulang-ulang sehingga mudah 

melakukannya, dinamakan adat kebiasaan.  

 

3) Keturunan  

     Maksudnya adalah berpindahnya sifat-sifat 

tertentu dari orang tua kepada anak. Sifat-sifat 

asasi anak merupakan pantulan sifat-sifat asasi 

orang tuanya. Kadang-kadang anak mewarisi 

sebagian besar sifat orang tuanya.
109

 

 

4) Suara Batin dan Suara Hati  

Didalam diri manusia terdapat suatu kekuatan 

yang sewaktu-waktu memberikan peringatan 

(isyarat) jika tingkah laku manusia berada 

diambang bahaya dan keburukan, kekuatan 

tersebut adalah suara batin atau suara hati 

(dlamir). Suara batin berfungsi memperingatkan 

bahaya-bahaya perbuatan buruk dan beruasaha 

untuk mencegahnya, di samping dorongan untuk 

melakukan perbuatan baik. Suara hati dapat terus 

dididik dan dituntun akan menaiki jenjang 

kekuatan rohani.
110

 

 

b. Faktor eksternal 

     Faktor eksternal dalam hal ini adalah milieu, yaitu 

segala sesuatu yang berada di luar individu yang 

berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, baik disadari maupun tidak disadari, 

terhadap pembentukan mental dan karakter. Milieu 

ada dua macam: 

 

 

 

                                                             
109 Imam Pamungkas, Akhlak Muslim Modern: Membangun Karakter 

Generasi Muda, (Bandung: Marja, 2012), hlm. 27 
110 Gunawan, Pendidikan Karakter, hlm. 20-21 
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1) Lingkungan Alam  

     Alam yang melingkupi manusia merupakan 

faktor yang mempengaruhi dan menentukan 

tingkah laku seseorang. Lingkungan alam dapat 

mematangkan pertumbuhan bakat yang 

dibawanya.  

 

2) Lingkungan Pergaulan Lingkungan pergaulan ini 

meliputi beberapa hal berikut: 

a) Keluarga/ Rumah  

     Keluarga merupakan salah satu sumber 

yang memberikan dasar dasar ajaran bagi 

seseorang dan merupakan faktor terpenting 

dalam pembentukan akhlaknya.  

 

b)  Lingkungan Sekitar  

     Lingkungan sekitar adalah lingkungan 

diluar rumah tempat individu bersosialisasi 

dengan tetangga, pada khususnya, dan 

masyarakat pada umumnya sehingga 

memberikan pengaruh terhadap kepribadian, 

mental, dan perilakunya.  

 

c) Lingkungan Sekolah/ Tempat Kerja  

     Lingkungan sekolah atau tempat kerja, 

dimana individu melakukan sebagian 

aktivitasnya di tempat tersebut, berpotensi 

untuk memberikan pengaruh terhadap 

karakter dan perilakunya
111

  

 

d) Latar Belakang Ekonomi  

     Setiap anak sebenarnya memiliki 

kemampuan yang sama, akan tetapi karena 

terbentur faktor ekonomi maka terbentur juga 

                                                             
111 Pamungkas, Akhlak Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi 

Muda, hlm. 28-30 
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kemampuannya dalam menerima materi. 

Lebih jelasnya, siswa yang dilahirkan dari 

keluarga yang memiliki ekonomi tinggi akan 

lebih mudah untuk memilih jenis pendidikan, 

dimana dia akan menempuh pendidikan, dan 

juga bentuk pendidikan yang sesuai sehingga 

dapat membantu dalam pembentukan 

karakternya.  

     Hal ini berbeda dengan siswa yang 

dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu, 

ia terkadang harus mendapatkan pendidikan 

yang jauh dari kata layak. Bahkan 

kemungkinan yang terburuk adalah, ia harus 

putus sekolah karena harus membantu 

keluarganya mencari nafkah. Hal inilah yang 

justru menjadi penghambat dari pendidikan 

karakter itu sendiri, karena jika seorang anak 

sekecil itu sudah harus putus sekolah dan 

membantu orang tuanya untuk mencari 

nafkah, maka hal tersebut akan 

mempengaruhi karakter dan psikologi anak 

tersebut. 

 

e) Faktor Kedua Orang Tua  

     Orang tua juga memiliki peranan penting 

dalam pelaksanaan pendidikan karakter. 

Secara logika, orang tua yang berada pada 

tingkat ekonomi tinggi seharusnya lebih 

memfokuskan pendidikan anaknya memang 

benar-benar untuk memperoleh pendidikan 

dan bukan menempatkan pendidikan anaknya 

hanya untuk supaya nanti dapat mendapat 

pekerjaan, dengan alasan untuk kebaikan 

anaknya di masa depan.  

     Hal ini justru membuat seorang anak 

menjadi enggan untuk mengenyam bangku 
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pendidikan, karena pendidikan tersebut 

dilakukan bukan karena kehendaknya sendiri 

melainkan kehendak orang tuanya.  

Begitu pula dengan orang tua yang memiliki 

tingkat ekonomi rendah, janganlah 

menjadikan faktor ekonomi untuk 

membentengi kemampuan si anak. 

Keterlibatan orang tua dalam dunia 

pendidikan sangat di butuhkan untuk 

mencapai kesempurnaan pendidikan. Jangan 

sampai orang tua justru menjadi penghambat 

upaya-upaya yang dilakukan negara maupun 

guru dalam menanamkan pendidikan 

karakter.  

 

f) Pendidik (Guru)  

     Pendidik tidak kalah pentingnya dalam 

menjalankan dunia pendidikan. Seorang guru 

yang yang baik, pasti mampu memahami 

kebutuhan khusus setiap siswa yang nantinya 

dapat membantu dalam menyesuaikan diri 

dengan kurikulum yang sedang berlangsung. 

Guru juga memiliki tanggung jawab untuk 

memberikan pengetahuan dan juga teladan 

yang nanti bakal ditiru oleh murid-muridnya. 

Oleh sebab itu, pendidikan karakter seorang 

siswa juga dapat dipengaruhi oleh tingkah 

laku seorang guru, begitupun sebaliknya, 

karena kecenderungan siswa ketika di 

sekolah, akan lebih banyak meniru perilaku 

seorang guru. 
112

  

 

     Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis 

analisis faktor tersebut harus berjalan seiringan dan 

                                                             
112 http://gudangpendidikankita.blogspot.co.id/2014/10/faktor-yang-

mempengaruhi-pendidikan. html.11/10/2021, Pada jam 13.47 Wib 
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saling berkaitan, demi terbentuknya sebuah 

pendidikan karakter yang benar-benar menekankan 

pada nilai-nilai pendidikan karakter dan lebih jauh 

lagi, kita semua pasti mengharapkan terbentuknya 

sebuah pendidikan sebuah pendidikan yang baik 

bahkan mendekati kesempurnaan. 
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