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PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : M  I  C  E  

NPM  :   1522010003   

Program Studi : Pendidikan Agama Islam 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: ”Peranan Guru 

Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Siswa di SMPN 29  

Bandar Lampung” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan 

sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya menjadi 

tanggung jawab saya. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. 

 

Bandar Lampung,  Januari 2017  

            Yang Menyatakan, 

 

M  I  C  E  

            NPM 1522010003 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini mengkaji tentang peranan guru pendidikan agama Islam 

dalam pembentukan karakter siswa di SMP Negeri 29 Bandar Lampung, yang 

mana penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut karena penulis melihat 

masih banyaknya siswa yang memiliki karakter yang tidak baik. Hal ini dapat 

penulis lihat pada saat melakukan observasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh 

guru untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya melalui penanaman 

karakter Islami kepada siswa. Selain itu guru juga telah melaksanakan perannya 

sebagai pengajar, pendidik, motivator, teladan, fasilitator, evaluator dan pemimpin 

namun nyatanya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh siswa sehingga 

penulis  mengambil masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah peranan 

guru pendidikan agama islam dalam pembentukan karakter siswa di SMPN 29 

Bandar Lampung? 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan observasi yang 

penulis lakukan di SMPN 29 Bandar Lampung, wawancara/interview dengan para 

guru, kepala sekolah dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan 

menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. 

Kesimpulan hasil penelitian adalah guru PAI telah menerapkan perannya 

sebagai pengajar, pendidik, motivator, teladan, fasilitator, evaluator dan pemimpin 

dalam membentuk karakter yang baik pada siswa dan upaya lain yang dilakukan, 

dengan mengoptimalkan penanaman nilai ajaran Islam Tetapi hal tersebut belum 

berhasil sesuai dengan yang diinginkan, hal ini dikarenakan masih banyaknya 

siswa yang belum sungguh-sungguh dalam melaksanakan segala upaya yang telah 

dilakukan oleh guru PAI dan masih rendahnya kesadaran siswa untuk 

mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam yang telah disampaikan oleh guru PAI 

dalam kehidupan mereka sehari hari. 
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PERSETUJUAN 

 

 

Judul Tesis       :  PERANAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM   

                                 DALAM  PEMBENTUKAN KARAKTER  SISWA                              

                                 DI SMPN 29 BANDAR LAMPUNG 

 

Nama Mahasiswa : M  I  C  E  

NPM : 1522010003 

Program Studi : Pedidikan Agama Islam 

Telah diujikan dalam ujian tertutup dan disetujui untuk diujikan dalam ujian 

terbuka pada Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung. 
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PERSETUJUAN 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis ini secara utuh 

mengacu pada pedoman transliterasi yang ditetapkan dalam pedoman penulisan 

Skripsi, Tesis dan Disertasi 

 

Huruf 

Arab 
Huruf Latin Huruf Arab Huruf Latin 

١ Tidak dilambangkan ط 
.
t  

z ظ B ب
.

 

 „ ع T ت

s ث  G غ 

 F ف J ج

 ح
.
h  Q ق 

 K ك Kh خ

 L ل D د

. ذ

z  M م 

 N ن R ر

 W و Z ز

 H ە S س

 ` ء Sy ش

 ص
.
s  Y ي 

 ض
.
d    
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Maddah 

 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

tranliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

 

Harkat dan Huruf Huruf dan tanda 

a                                   -١-ي


 

i     -ي


 

u   - و


 

 

Pedoman transliterasi ini dimodifikasi dari: Tim Puslitbang Lektur 

Keagamaan, Pedoman Tranliterasi, Arab-Latin, Proyek Pengkajian dan 

Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat 

Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2003. 
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MOTTO 

 

                           

 

 Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah sebenar-

benar takwa kepada-Nya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan 

muslim.”( QS. Ali Imron;102 ) 

 

                       

        

   

Artinya: “Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan 

mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi 

orang-orang yang bertakwa” ( QS. Ali Imron;133 )
1
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Departemen Agama RI,  Al Qur’an dan Terjemahnya,  Bandung: Diponogoro, 2005, h. 

64 dan 68                                                     

 

 

 



ix 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Karya tulis  ini kupersembahkan kepada : 

1. Kedua orangtuaku Tercinta, Ayahanda Hi. Mas Muhammad (Alm) dan 

Ibunda Hj. Erneti yang telah membesarkan juga mendidik aku hingga 

seperti sekarang ini, yang senantiasa memberikan dukungan terbesar 

dalam hidupku baik moril maupun materil dengan  ketulusan serta 

keikhlasan yang tak terbalas oleh apapun jua. 

2. Mertuaku Ayahanda Hi. Adam (Alm) dan Hj. Soleha (Alm)  yang semasa 

hidupnya selalu berdoa demi keberhasilan dan kesuksesan putra-putrinya. 

3. Suamiku tercinta, Anedi S.Ip MM yang setia mendampingiku setiap saat, 

dan selalu berdoa serta memberi motivasi untuk keberhasilan dan 

kesuksesanku. 

4. Anak-anakku tercinta, Chika Putri Meidy, Salsabila Putri Meidy, dan 

Muhammad Zakievan Putra Meidy yang selalu memberikan semangat dan 

inspirasi. 

5. Kakak-kakakku tersayang, yang senantiasa memberikan senyuman dan 

dukungan, sehingga menambah semangatku untuk belajar. 

6. Yang terkasih Sahabat-sahabatku, yang senantiasa memberikan motivasi 

tanpa henti untuk keberhasilanku. 

7. Almamaterku Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung yang 

telah mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak.   

                                                             

 

 

 

 

 



x 

 

KATA PENGANTAR 

        

Puji syukur senantiasa penulis persembahkan kehadirat Allah, SWT,  atas 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.  

Sholawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad, SAW sebagai 

suri tauladan yang memiliki kepribadian yang sempurna. 

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar 

Magister Pendidikan  pada program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Peranan Guru Pendidikan 

Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Siswa di SMP Negeri 29 Bandar 

Lampung”. Dengan keterbatasan pengetahuan, waktu dan materi maka penulis 

sangat menyadari bahwa apa yang terurai dalam isi tesis ini masih sangat jauh dari 

sempurna. 

Akhirnya dengan segala kekurangan penulis berharap semoga hasil 

penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca dan 

semoga dapat menginspirasi dalam upaya pembentukan karakter Islami terhadap 

generasi penerus bangsa.  

Atas dukungan dan bantuan semua pihak dalam penyelesaian tesis, penulis 

mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada : 

1. Bapak  Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.A, selaku Rektor IAIN Raden 

Intan Lampung.                       

2. Bapak Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana  

IAIN Raden Intan Lampung.  

3. Bapak Dr. Nasir S.Pd M.Pd selaku pembimbing I dan Prof. Dr. H. Sulthon Syahril, 

MA selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan 

arahannya. 

 

 



xi 

 

4. Bapak dan Ibu Dosen Program studi ilmu tarbiyah kosentrasi pendidikan 

agama islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan 

kepada penulis selama menuntut ilmu di Program Pascasarjana IAIN Raden 

Intan Lampung  

5. Kepala Sekolah, Dewan Guru, Staf dan TU serta Siswa SMP Negeri 29 

Bandar Lampung  

6. Semua pihak yang memberikan kontribusinya dalam penyusunan tesis ini. 

Semoga amal baik Bapak, Ibu dan rekan-rekan semua akan diterima oleh 

Allah SWT dan akan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. Penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan bagi semua 

pihak yang membutuhkan. 

Akhir kata semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan 

menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka mewujudkan generasi penerus yang 

berkarakter. Amiin yaa robbal ‘aalamiin.  

    

Bandar Lampung,   Januari  2017 

                                                                          Penulis, 

  

 

                                                                                    M I C E 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 




