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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh 

orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaan dengan 

tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan 

bantuan orang lain. pendidikan bagi umat manusia merupakan suatu kebutuhan 

yang sangat mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hidup.  

Secara detil menurut UU Sikdiknas no 20 tahun 2003, pada Bab 1 pasal 1 

tentang “Sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan didefenisikan  sebagai 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar 

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”
1

Selain itu defenisi pendidikan dalam arti luas adalah segala pengalaman 

belajar yang dilalui peserta didik denga segala lingkungan dan sepanjang hayat. 

pada hakikatnya kehidupan mengandung unsur pendidikankarena adanya interaksi 

dengan lingkungan, namun yang penting bagaimana peserta didik menyesuaikan 

diri dan menempatkan diri dengan sebaik-baiknya dalam berinteraksi dengan 

semua itu dan dengan siapapun.
2

Dengan dasar yang jelas kegiatan akan berjalan dengan baik dan teratur 

sehingga akan mengarahkan kepada suatu tujuan yang akan dicapai, demikianlah 

dengan pendidikan agama islam dimana semua kegiatan harus berdasarkan 

1
 UU,Sistem Pendidikan Nasional,( Cemerlang, Jakarta, 2003),h.17 

2
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam,( Kalam Mulia, Jakarta, 2008), h.17 
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landasan yang kuat. dimana pedoman dan landasan islam adalah Al-Quran 

sebagaiman firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah:185 

….. 

Artinya:“Bulan ramadhan, Bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan)Al-

Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai 

pembeda (antara yang hak dan yang batil) 
3
….. 

Pendidikan akan sempurna apabila dibarengi dengan pendidikan agama. 

pendidikan agama dalam hal ini adalah pendidikan islam, merupakan segala usaha 

untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia menuju terbentuknya 

manusia seutuhnya(insan kamil) sesuai dengan norma islam.
4
 

Agama merupakan dasar pijakan manusia yang memiliki peran penting 

dalam proses kehidupan manusia. agama sebagai piakan memiliki aturan-aturan 

yang mengikat manusia dan mengatur kehidupan menjadi lebih baik. karena 

agama selalu mengajarkan yang terbaik bagi penganutnya. oleh karena itu 

pendidikan agama secara tidak langsung sebenarnya telah menjadi benteng bagi 

proses perkembangan anak. 

Menanamkan pendidikan agama islam pada anak akan memberikan nilai 

positif bagi perkembangan anak, sekiranya dengan pendidikan agama islam 

tersebut, pola prilaku anak akan terkontrol oleh aturan-aturan yang telah 

ditetapkan oleh agama islam dan dapat menyelamatkan anak agar tidak terjerumus 

                                                           
3
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dalam jurang kenistaan dan pergaulan bebas yang pada akhirnya akan merusak 

masa depan anak. seperti yang telah disebutkan diatas, maka pendidikan agama 

islam dalam hal ini meliputi penanaman akhlak Al-Karimah, menjadi sangat 

penting dan mutlak harus ada dalam sebuah institusi pendidikan.  

 Guru merupakan kunci keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Baik 

buruknya perilaku atau tatacara mengajar guru akan sangat mempengaruhi citra 

lembaga pendidikan. Oleh sebab itu sumber daya guru ini harus dikembangkan 

melalui pendidikan dan pelatihan dan kegiatan lain agar kemampuan 

profesionalnya lebih meningkat.
5
Guru merupakan ujung tombak atau memiliki 

peran sentral dalam kegiatan pembelajaran di ruang kelas. Peran siswa di dalam 

proses belajar mengajar ialah berusaha aktif untuk mengembangkan dirinya di 

bawah bimbingan guru.
6
  

Guru atau pendidik hanya berperan menciptakan situasi belajar mengajar, 

mendorong dan memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan siswa.
7
Salah 

satu faktor utama yang menentukan mutu pendidikan adalah guru. Gurulah yang 

berada di garda terdepan dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia. Guru 

berhadapan langsung dengan para peserta didik di kelas melalui proses belajar 

mengajar. Ditangan gurulah akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas, baik 

secara akademis, skill (keahlian), kematangan emosional dan moral serta spiritual. 

                                                           
5
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 W.Gulo, Metode Belajar Mengajar (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 23.  
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Dengan demikian, akan dihasilkan generasi masa depan yang siap hidup dengan 

tantangan zamannya.
8
  

Guru pendidikan agama islam merupakan model atau teladan bagi para 

peserta didik. menjadi teladan merupakan sifat dasar kegiatan pembelajaran dan 

ketika seorang guru pendidikan agama islam tidak mau menerima atau 

menggunakannya secara konstruktif maka telah mengurangi keefektifan 

pembelajaran. peran dan fungsi itu patut dipahami dan tak perlu menjadi beban 

yang memberatkan sehingga dengan keterampilan dan kerendahan hati akan 

memperkaya arti pembelajaran, sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang 

dilakukan oleh guru pendidikan agama islam akan mendapatkan sorotan peserta 

didik serta orang disekitar lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya 

sebagai guru pendidikan agama islam, secara teoritis, menjadi teladan merupakan 

bagian terbaik dari seorang guru pendidikan agama islam, sehingga menjadi guru 

berarti menerima tanggung jawab untuk diteladani. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat  Al-Ahzab:21 

)   ( 

                                                           
8
 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  

(KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 40  
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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
9
 

Adapun upaya terpenting bagi berhasil atau tidaknya seorang guru 

pendidikan agama islam dalam menjalankan tugas sebagai penididik adalah 

kepribadian guru pendidikan agama islam tersebut.
10

 seperti lemah lembut, sabar, 

dalam menghadapi prilaku siswa, tekun, pentang menyerah, dan tegas. guru 

pendidikan agama islamyang memiliki kepribadian atau akhlah yang baik menjadi 

panutan dan teladan untuk membina akhlak siswa. 

Pembelajaran pendidikan agama islam tidak akan tercapai manakala 

peranan atau tugas guru pendidikan agama islam dalam proses pendidikan tidak 

berjalan dengan maksimal. peran guru pendidikan agama islam diisyaratkan 

dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Imran:104 

)  ( 

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari yang 

munkar; merekalah orang-orang yang beruntung
11

(Ali-Imran:104) 

                                                           
9
 Departemen Agama, Op.Cit, h. 245 

10
Zakiah Derazat, Kepribadian Guru  (Jakarta:Bulan Bintang, 2000),  h. 16  

11
 Departemen Agama, Op.Cit, h. 21 
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Tenaga guru adalah salah satu tenaga kependidikan yang mempunyai 

peran sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan tujuan pendidikan, karena 

guru yang langung bersinggungan dengan peserta didik, untuk memberikan 

bimbingan yang akan menghasilkan tamatan yang diharapkan. Guru merupakan 

sumber daya manusia yang meenjadi perencana, pelaku dan penentu tercapainya 

tujuan organisasi. Guru merupakan tulang punggung dalam kegiatan pendidikn 

terutama yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar. Tanpa adanya 

peran guru maka proses belajar mengajar akan terganggu bahkan gagal. Oleh 

karena itu dalam manajemen pendidikan peranan guru dalam upaya keberhasilan 

pendidikan selalu ditingkatkan, sekolah yang dinamis dan komunikatif dengan 

kemerdekaan memimpin menuju visi keunggulan pendidikan.
12

 Sementara itu 

menurut Kunandar salah satu di antara beberapa paradigm baru yang harus 

diperhatikan guru dewasa ini adalah guru mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang mutakhir sehingga memiliki wawasan yang luas 

dan tidak tertinggal dengan informasi terkini. 

 Guru mempunyai visi ke depan dan mampu membaca tantangan zaman 

sehingga siap menghadapi perubahan dunia yang tak menentu yang membutuhkan 

kecakapan dan kesiapan yang baik.
13

 Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat 

vital bagi pembentukan karakter sebuah peradaban dan kemajuan yang 

mengiringinya. Tanpa pendidikn sebuah bangsa atau masyarakat tidak akan 

pernah mendapatkan kemjuannya sehingga menjadi bangsa atau masyarakat yang 

kurang atau bahkan tidak beradab. Karena itu, sebuah peradaban kinerja atau 

                                                           
12

Kunandar,Op.Cit, h. 3 
13

Ibid, h. 43  
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prestasi kerja guru harus selalu ditingkatkan mengingat tantangan dunia 

pendidikan untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang mampu 

bersaing di era global. Kinerja atau prestasi kerja dapat diartikan sebagai 

pencapaian hasil kerja sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku pada 

masing-masing organisasi dalam hal sekolah.  

Seorang guru dalam mengerjakan tugasnya dengan baik, seringkali 

ditentukan oleh penilaian terhadap kinerjanya. Penilaian tidak hanya dilakukan 

untuk membantu mengawasi sumberdaya organisasi namun juga untuk mengukur 

tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang ada dan mengidentifikasi hal-hal 

yang perlu diperbaiki.Penilaian terhadap kinerja merupakan factor penting untuk 

meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja guru, bagian-bagian yang menunjukkan 

kemampuan guru yang kurang dapat diidentifikasi, diketahui sehingga dapat 

ditentukan strategi dalam meningkatkan kinerjanya.  

Para guru mempunyai cadangan energi potensial, bagaimana energi 

tersebut akan dilepaskan atau digunakan tergantung pada kekuatan dorongan 

motivasi seseorang dan situasi serta peluang yang tersedia. Menurut McClelland 

dalam bukunya Malayu Hasibuan, energi yang dilepaskan karena didorong oleh : 

1) kekuatan motif dan kebutuhan dasar yang terlibat, 2) harapan keberhasilannya, 

3) nilai intensif yang terlekat pada tujuan.
14

Akar dari semua tindakan yang jahat 

dan buruk tindakan kejahatan, terletak pada hilangnya karakter.  

Karakter yang kuat adalah karakter yang sandangan fundamental yang 

memberikan kemampuan kepada populasi manusia untuk hidup bersama dalam 
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 Malayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bina Aksara,  

2000), h. 163  
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kedamaian serta membentuk dunia yang dipenuhi dengan kebaikan dan kebajikan, 

yang bebas dari kekerasan dan tindakan-tindakan tidak bermoral. Karakter tidak 

diwariskan, tetapi sesuatu yang dibangun secara berkesinambungan hari demi hari 

melalui pikiran dan perbuatan, pikiran demi pikian, tindakan demi tindakan. 

Karakter dimaknai sebagai cara berfikir dan berperilaku khas tiap individu untuk 

hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan 

negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat 

keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya.
15

  

Secara sederhana Pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala 

usaha yang dapat dilakukan untuk mempengarui karakter siswa. Pengertian 

pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorag 

sehingga ia dapat memahami ,memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika 

yang inti. Pengertian pendidikan karakter menurut beberapa ahli: penguatan 

pendidikan moral dalam konteks sekarang sangat relevan untuk untuk mengatasi 

krisis krisi moral yang sedang melanda di Negara kita. Krisis tersebut antara lain 

berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan 

remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan  mencontek, 

penyalah gunaan obat-obatan terlarang, dan perusakan milik orang lain sudah 

menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas, 

oleh karena itu betapa pentingnya pendidikan karakter. Karakter sendiri bisa 

digambarkan sebagai sifat manusia pada umumnya yang dimana manusia 

mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor kehidupannya sendiri. 
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 Muchlas Saman dan Hariyanto, Pendidikan Karakter,(Bandung:PT Remaja  
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Karakter seperti: Pemarah, sabar, ceria, pemaaf, tidak percaya diri, bijaksana, 

pendiam, penyabar. Dan masih banyak lagi karena setiap manusia pasti 

mempunyai karakter yang berbeda.  

Tujuan dari pendidikan karakter menurut Islam yang tidak lain adalah 

untuk menjadikan manusia yang berakhlak mulia. Dalam hal ini yang menjadi 

tolok ukur adalah akhlak Nabi Muhammad SAW dan yang menjadi dasar 

pembentukan karakter adalah al-Quran. Tetapi kita harus menyadari tidak ada 

manusia yang menyamai akhlaknya dengan Nabi Muhammad SAW.Al-Quran 

adalah petunjuk bagi umat Islam. Seperti yang telah disinggung di atas bila kita 

hendak mengarahkan pendidikan kita dan menumbuhkan karakter yang kuat pada 

anak didik, kita harus mencontoh karakter Nabi Muhammad SAW yang memiliki 

karakter yang sempurna.Firman Allah SWT. 

  

Artinya: 

“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”. (Q.S. Al-

Qalam : 4)
16

 

Dalam pendidikan karakter yang berorientasi pada akhlak mulia kita wajib 

untuk berbuat baik dan saling membantu serta dilatih untuk selalu sabar, menahan 

amarah dan memaafkan kesalahan orang lain sebagaimana firman Allah 

SWT.             

… 
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Artinya: …..dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan 

(kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan (Q.S. Ali 

Imran :134
17

 

Dari uraian di atas maka tujuan pendidikan karakter menurut Islam adalah 

membentuk pribadi yang berakhlak mulia, karena Akhlak mulia adalah pangkal 

kebaikan. Orang yang berakhlak mulia akan segera melakukan kebaikan dan 

meninggalkan keburukan. 

Manusia bagai makhluk individu-sosial mempunyai karakter sosial yang 

kuat berbeda dengan makhluk-makhluk hidup lainnya.Untuk menunjukkan 

ekstitensi dirinya manusia pasti mempunyai ciri khas karakter sendiri-sendiri. 

Dalam kehidupan menyimpan nilai-nilai pendidikan karakter yang begitu kaya. 

Begitu pula dengan agama, kebudayaan, dan adat istiadat yag memberi pesan 

untuk menjadikan pesan untuk menjadikan manusia bermartabat merupakan 

sumber-sumber pembelajaran pendidikan karakter.  

Pendidikan karakter menjadi wadah dalam menghimpun nilai-nilai 

keluhuran umat manusia yang terhimpun dari agama, budaya, adat istiadat, 

kearifan lokal, dan sebagainya. Pembudayaan nilai-nilai religius dapat diwujudkan 

dengan Peringatan Hari-Hari Besar Islam (PHBI). Pelaksanaan kegiatan PHBI 

dalam kaitannya dengan pendidikan karakter antara lain berfungsi sebagai upaya 

untuk: (a) mengenang, merefleksikan, memaknai, dan mengambil hikmah serta 

manfaat dari momentum sejarah berkaitan dengan hari besar yang diperingati 

dalam menghubungkan keterkaitannya dengan kehidupan masa kini; (b) 
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menjadikan sejarah sebagai laboratorium bagi upaya refleksi dan evaluasi diri; (c) 

menciptakan citra yang positif bahwa sekolah/madrasah merupakan lembaga 

pendidikan yang menjadi bagian dari umat manusia Islam dalam rangka 

mengangkat kembali peradaban Islam yang agung.
18

 

SDIT Insan Kamil merupakan salah satu SD yang ada di Bandar Lampung 

yang memiliki guru-guru yang profesional terhadap setiap mata pelajaran yang di 

ajarkan atau sesuai dengan yang diembannya, begitupun dengan guru-guru 

pendidikan agama Islam yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter  

peserta didik. 

Kualitas pendidikan akan terjamin apabila seeorang pendidik yaitu guru 

memiliki keahlian khusus dibidangnya dan memiliki kesejahteraan yang cukup 

pula dalam menjalankan karirnya. Tidak lupa peran kepala sekolah juga 

menjadikan guru-guru di SDIT Insan Kamil Bandar Lampung ini berupaya 

meningkatkan mutu guru menjadi professional dalam pembentukan karakter 

siswa. 

Berdasarkan hasil prasurvey yang dilakukan maka penulis mendapatkan 

data bahwa  Guru- guru di SDIT Insan Kamil Bandar Lampung ini sangat 

berupaya untuk lebih meningkatkan mutu pembentukan karakter bagi peserta 

didik guna siswa lebih bersikap baik. seperti  selalu mengajarkan akhlak terpuji, 

kepada peserta didik baik didalam kelas maupun diluar kelas, melaksanakan 

sholat wajib (Zuhur) dan sunah (Duha) setiap hari, membimbing siswa berpakaian 

yang baik dan sopan serta menutup aurat, menerapkan hukuman bagi peseta didik 
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yang datang terlambat, membimbing tentang adab terhadap guru, antara sesama 

teman terutaman laki-laki dan perempuan, dan mengajarkan peserta didik tentang 

pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. 

Data yang penulis peroleh bahwa sebagian peserta didik ada yang 

menunjukkan prilaku yang kurang terpuji, tidak seperti yang telah dilakukan 

pembinaanan oleh Guru pendidikan agama islam contohnya: terjadi perkelahian, 

kurangnya kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, seringan 

membuang sampah sembarangan dan kebersihan pakaian, kurangnya tanggung 

jawab dalam melaksanakan sholat, kurang memperhatikan penjelasan guru ketika 

belajar, tidak mengerjakan PR dan masih banyak peserta didik yang datang 

terlambat. 

Berdasarkan dari permasalahan diatas, peneliti ingin meneliti  dan mencari 

gambaran yang konkrit dan akurat mengenai peran guru Pendidikan Agama Islam 

dalam membentuk karakter sehingga dapat memberikan kontribusi bagi 

keberhasilan pendidikan pada umumnya dan keberhasilan pembentukan karakter 

pada khususnya. sehingga penulis mengambil judul “Peran Guru Pendidikan 

Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Di Kelas II SDIT Insan 

Kamil Bandar Lampung” 

B. Identifikasi dan Fokus Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, selanjutnya perlu 

dikemukakan identifikasi dan pembatasan  masalah sebagai berikut : 

1. Identifikasi Masalah 
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a. Guru PAI di SDIT Insan Kamil Bandar Lampung sudah berupaya 

meningkatkan mutu pendidikan karakter, namun masih banyak peserta 

didik yang berprilaku yang kurang baik. 

b. Guru PAI di SDIT Insan Kamil Bandar Lampung sudah memberikan 

bimbingan ibadah tetapi masih terlihat Kurang Kesadaran dan rasa 

tanggung jawab peserta didik dalam melaksanakan ibadah wajib . 

c. Guru PAI di SDIT Insan Kamil Bandar Lampung sudah melaksanakan 

metode pengajaran yang baik, namun masih banyak peserta didik yang 

melanggar tata tertib sekolah.  

2.  Fokus Penelitian  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini difokuskan pada : 

1. Peran Guru Pendidkan Agama Islam.  

2. Membentuk Karakter Peserta Didik di SDIT Insan Kamil Bandar 

Lampung. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi di atas maka penulis merumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Membentuk Karakter Peserta Didik Di Kelas II  SDIT Insan Kamil Bandar 

Lampung? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran guru pendidikan agama 

islam dalam membentuk karakter peserta didik dikelas II SDIT Insan Kamil 

Bandar Lampung. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Teoritis  

Sebagai bahan masukan dan informasi yang berguna untuk memverifikasi 

dan mengembangkan konsep-konsep peran guru pendidikan agama islam 

dalam rangka  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran  

bagi pengembangan teori-teori yang ada.  

Kegunaan secara praktis:  

a. Bagi lembaga pendidikan: sebagai sumbangan pemikiran bagi kepala 

sekolah dan semua guru-guru di SDIT Insan Kamil Bandar Lampung 

khususnya guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan 

pembentukan karakter religius bagi membentuk karakter peserta didik di 

SDIT Insan Kamil sehingga tujuan pendidikan akan tercapai dngan baik.  

b. Bagi penelitian: dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

bahan kajian dan penunjang dalam pengembangan pengetahuan penelitian 

yang berkaitan dengan topik tersebut. 

E. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai factor yang telah didefenisikan sebagai masalah 

yang penting. kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis 
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pertautan antara variabel yang akan diteliti. jadi secara teoritis hubungan antara 

variabel independen dan dependen.
19

 

Pembinaan karakter hanya mungkin dibentuk melalui pengaruh 

lingkungan khususnya pendidikan sasaran yang ditempuh atau dituju dalam 

pembentukan karakter ini adalah kepribadian yang memiliki akhlak yang mulia 

dan tingkat kemulian akhlak erat kaitan nya denga tingkat keimanan. dalam 

pembentukan karakter seseorang, hendaknya setiap guru menyadari bahwa dalam 

pembentukan karakter sangat diperlukan pembinaan dan latihan-latihan akhlak 

pada peseta didik, bukan hanya diajarkan secara teoritis, tetapi harus diajarkan 

kearah kehidupan yang praktis. agama sebagai unsur esensi dalam kepribadian 

manusia dapat memberi peranan positif dalam perjalanan kehidupan manusia 

selaian kebenarannya masih dapat diyakini secara mutlak. dalam hal pembentukan 

karakter seseorang, pendidikan agama mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam kehidupan.  

Pendidikan agama berperan sebagai pengendali tingkah laku atau 

perbuatan yang terlahir dari sebuah keinginan yang berdasarkan emosi. jika ajaran 

agama sudah terbiasa dijadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan seseorang 

sehari-hari dan sudah ditanamkannya sejak kecil, maka tingkah lakunya akan 

lebih terkendali dalam menghadapi segala keinginan-keinginan yang timbul. 

Disamping itu keadaan orang tua yang kurang pengetahuan keagamaan 

dan kesibukan mereka sehingga mereka menyarahkan sepenuhnya pendidikan 

keagamaan anaknya kepada sekolah khususnya guru agama islam. ditambah lagi 
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 Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2003), h.65 
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denga sikap masyarakat sekarang yang bersifat individualistis dan tidak 

memperdulikan keadaan para anak-anak disekitarnya yang banyak berprilaku 

menyimpang dari tatanan moral dan akhlak agama. banyak terjadi anak-anak yang 

tidak mengaji mereka lebih menyukai bermain dengan  teman-teman sepermainan. 

ada pula anak-anak yang seharusnya mengaji lebih memilih bermain HP dan 

menonton tv. 

Pendidikan agama pada dunia pendidikan merupakan modal dasar bagi 

anak untuk mendapatkan nilai-nilai ketuhanan, bahwa betapa pentingnya nilai-

nilai agama diajarkan kepada anak, dimana dalam dunia pendidikan dicakup 

dalam suatu bidang garapan yaitu pendidikan agama. secara teoritis seharusnya 

pendidikan agama dapat membentuk kepribadian atau karakter anak, hal ini sesuai 

denga tujuan pendidikan agama yang akhirnya yaitu untuk berimn dan bertaqwa 

kepada tuhan yang maha Esa. jika seseorang sudah beriman dan bertaqwa denga 

sebenar-benarnya, maka segala perbuatannya akan mencerminkan nilai-nilai 

agama, menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan semua yang 

dilarang. seiring dengan itu maka moral/karakter/etika pun akan tercermin 

didalamnya. 

Disinilah peran guru pendidikan agama yang sangat penting dan 

mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berat untuk melaksanakan 

pembentukan karakter peserta didik. Zakiyah Darajat menyatakan bahwa guru 

adalah pendidik professional yang merelakan dirinya menerima dan memikul 

sebagian tanggung jawab pendidikan yang dipikul di pundak orang tua.
20
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melihat penting dan beratnya peran guru pendidikan agama islam dalam 

membentuk karakter religius ini maka guru agama islam dituntuk untuk memiliki 

profesionalitas dan kompetensi untuk dapat melaksanakan tugas tersebut. 

Pekerjaan jabatan guru pendidkan agam islam adalah sangat luas, yaitu 

untuk membina seluruh kemampuan-kemampuan dan sikap-sikap yang baikdari 

murid sesuai dengan ajaran agama islam. hal ini bahwa perkembangan sikap dan 

kepribadian tidak terbatas pelaksanaannya melalui pembinaan didalam kelas saja. 

denga kata lain tugas dan tanggung jawab guru dalam membina peserta didik 

tidak terbatas pada interaksi belajar saja. tugas sentral guru adalah mendidik. tugas 

sentral ini berjalan sejajar dengan atau dalam melakukan kegiatan mengajar dan 

kegiatan bimbingan bahkan dalam setiap tingkah lakunya dalam berhadapan 

denagan peserta didik Senantiasa Terkandung Fungsi Mendidik 

Muhamad Ali merinci tugas utama guru sebagai pemegang peranan sentral 

dalam proses belajar mengajar sebagai berikut: 

a) Merencanakan  

perencanaan yang dibuat merupakan antisipai dan perkiraan tentang apa 

yang akan dilakukan dalam pengajaran, sehingga tercipta suatuyang 

memungkinkan terjadinya proses belajar yang dapat mengantarkan siswa 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

b) Melaksanakan pengajaran 

Situasi yang dihadapi guru dalam melaksanakan pengajaran mempunyai 

pengaruh besar terhadap proses belajar mengajar itu sendiri. oleh sebab itu, 

guru sepatutnya peka terhadap berbaagai situasi yang dihadapi, sehingga 

dapat menyesuaikan pola tingkah lakunya dalam mengajar dengan situasi 

yang dihadapi. 

c) Memberikan balikan  

upaya memberikan balikan harus dilakukan secara terus menerus. dengan 

demikian, minat dan antusias siswa dalam belajar selalu terpelihara. upaya 

itu dapat dilakukan dengan jalan melakukan evaluasi.
21
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Adapun Tugas guru pendidikan agama islam menurut Zakiah Darajat 

sebagai berikut:   

a) Tugas pengajaran atau guru sebagai pengajar. 

b) Tugas bimbingan atau guru sebagai pembimbing dan pemberi bimbingan  

c) Tugas administrasi
22

 

Secara rinci peran guru pendidikan agama islam menurut Zuhairini, Peran 

Guru PAI antara lain adalah: 

a. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama islam  

b. Menanamkan keimanan dalam  jiwa anak  

c. Mendidik anak - anak agar taat dalam menjalankan ibadah  

d. Mendidik anak agar taat agar berbudi pekerti yang mulia.
23

 

Sedangkan dalam peraturan Mentri Agama dijelaskan bahwa tugas guru 

pendidikan agama islam sebagaimana dalam peraturan Mentri Agama RI nomor 

16 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah, dalam pasal 1 

ayat 7 menyatakan bahwa guru pendidikan agama adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik.
24

 

Peran yang diharapan dari guru khususnya guru pendidian agama islam 

dalam pembentuan karakter adalah: 

                                                           
22

 Zakiyah Daradjat, Metodik Khusus Pengajara Agama Islam, (Jakarta :Bumi 

Aksara,2011),h.265-266 
23

Zuhairini, Dkk, Metode Khusus Pendidikan Agama, (Jakarta: Usaha Nasional, 2004), 

h.55  
24

Peraturan Mentri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Pendidikan 

Agama Pada Sekolah, (Http://Hukum . Unstrat.Ac.Id/Men/Menag 2010_16.Pdf), Diakses Pada 

Tanggal 19 September 2016 pukul 13.00 WIB 
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a. Mempererat dasar keimanan  dan ketakwaan  peserta didik 

b. Membiasakan peserta didik untuk berprilaku baik 

c. Menanamkan nilai persatuan kepada peserta didik 

d. Menanamkan sikap toleransi dan tenggang rasa  

e. Membiasakan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah  

f. Menumbuhkan sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab kepada peserta 

didik
25

 

 

Selain itu Akhlak atau karakter itu harus diajarkan melalui metode 

internalisasi. Teknik pendidikan nya ialah peneladanan, pembiasaan, penegakan 

peraturan, dan pemotivasian. Yang jelas bukan dengan cara menerangkan atau 

mendiskusikan, jikapun itu perlu itu hanya sedikit saja.
26

 

Menurut Mansur Muslih Penerapan yang dilakukan oleh guru pendidikan 

agama islam dalam pembentukan karakter dan pendidikan budi pekerti dapat 

dilakukan dengan berbagai strategi/metode dalam kehidupan sehari-hari 

diantranya: 

a. Ketaladanan / contoh 

b. Kegiatan spontan  

c. Teguran 

d. Pengkondisian lingkungan  

e. Kegiatan rutin  

Dari beberapa peran pendidikan agama islam diatas maka penulis 

menyimpulkan bahwa penulis lebih memilih sebagaimana yang terdapat dalam 

peran guru pendidikan agama islam menurut peraturan kementrian agama RI: 

a. Mendidik  

b. Mengajar 

c. Membimbing  

d. Mengarahkan  

e. Melatih 

f. Memberi tauladan 
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g. Menilai  

h. Mengevaluasi peserta didik 

 

Menurut kementrian pendidikan Nilai-nilai pendidikan karakter yang 

dikembangkan kementrian pendidikan ada delapan belas karakter. Nilai-nilai 

tersebut bersumber dari agama, pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan 

nasional. Adapun delapan belas nilai tersebut ialah: Religious, Jujur, Toleransi, 

Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Gemar 

Membaca, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi, 

Bersahabat/Komunikatif, Cinta Damai, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial Dan 

Tanggung Jawab.  

 

Dengan demikian dari beberapa konsep tentang peran guru pendidikan 

agama islam dalam membentuk karakter peserta didik, maka penulis menetapkan 

hubungan antar konsep yang dibangun dalam penelitian ini dapat digambarkan 

dalam bentuk sebagai berikut: 

 

     Peran Guru PAI   Karakter Yang Diharapkan 

 

 

  

a. Mendidik 

b. Mengajar 

c. Membimbing 

d. Mengarahkan 

e. Melatih 

f. Memeberi tauladan  

g. Menilai 

h. Mengevaluasi  

a. Religious 

b. Jujur 

c. Disiplin 

d. Kerja Keras 

e. Mandiri 

f. Gemar Membaca 

g. Bersahabat/Komunikatif 

h. Cinta Damai 

i. Peduli Lingkungan 

j. Peduli Social 

k. Tanggung Jawab 


