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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Tentang Guru atau Pendidik  

1. Pengertian Guru atau Pendidik  

Istilah guru terdapat dalam berbagai pendapat, antara lain Kasiram 

mengemukakan “Guru diambil dari pepatah Jawa yang kata guru itu diperpanjang 

dari kata“Gu”digugu yaitu dipercaya, dianut, di pegang kata-katanya, “Ru” 

ditiruartinya dicontoh, diteladani, dituru, disegani segala tingkah lakunya”.
1
 

Dalam Undang-undang R.I No. 14 tahun 2005 tentang guru Bab I Pasal 1 

dijelaskan, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluaisi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini di jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2
 Pendidikan agama Islam adalah 

harus berdasarkan tuntutan hati nurani tidaklah semua orang dapat melakukannya, 

karena orang harus merelakan sebagian besar dari seluruh hidup dan 

kehidupannya, mengabdi kepada Negara dan Bangsa guna mendidik anak didik 

menjadi manusia Pendirinya dan pembangunan bangsa dan Negara.  

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus 

sebagai seorang guru dalam mendidik anak didik, untuk mengetahui tentang siapa 

guru itu maka dalam hal ini perlu mengkaji tentang arti guru yang dikemukakan 

oleh para pakar dan ahli pendidikan diantaranya:  

                                                           
1
Kasiram, Kapita Selekta Pendidikan (IAIN Malang : Biro Ilmiyah, 1994),  h. 199.  

2
Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dn Dosen (Jakarta : Sinar Grafika, 

2006),  h.2  
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a. Menurut Athiyah Al-Abrasy guru adalah Spiritual Father atau bapak rohani 

bagi seorang murid, ialah yang memberikan santapan ilmu jiwa dengan ilmu 

pendidikan akhlak yang membenarkannya, maka menghormati guru 

merupakan penghormatan terhadap anak-anak kita, dengan begitu ia hidup 

dan berkembang sekiranya setiap guru itu menunaikan tugasnya dengan 

sebaik-baiknya.
3
  

b. Menurut Zakiyah Drajat guru adalah pendidik professional karea secara 

implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagai 

tanggungjawab pendidikan yang telah terpikul di pundak orangtua.
4
  

c. Menurut Ngainun Naim guru adalah sosok yang telah rela mencurahkan 

sebagian besar waktunya untuk mengajar dan mendidik siswa.
5
 

d. Menurut E. Mulyasa guru adalah pendidik,yang menjadi tokoh panutan, dan 

identifikasi bagi peran peserta didik, dan lingkungannya.
6
 

e. Menurut tokoh yang sudah tak asing lagi bagi bangsa Indonesia, yaitu Ki 

Hajar Dewantara mengatakan, guru adalah orang mendidik, maksudnya 

menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai 

manusi dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan setinggi-tingginya.
7
 

 

                                                           
3
Athiyah Al-Abrasy, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam (Jakarta: Bulan 

Bintang,1976), h. 173 
4
 Zkiyah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), h. 10 

5
 Ngainun Naim, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007),  

h.37 
6
 E.Mulyasa , Menjadi Guru Profesional, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2007),  h. 

37 
7
M.Sukardjo, Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya,(Jakarta: Rajawali Pres, 

2009), h.10 



23 
 

2. Peran Guru atau Pendidik  

a. Guru Sebagai Demonstrator  

Melalui peranannya sebagai demonstrator, lecturer, atau pengajar, guru 

hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan 

diajarkannya serta senantiasa mengembangkannya dalam arti meningkatkan 

kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya karena hal ini akan sangat 

menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa.
8

 

 b. Guru Sebagai Pengelola Kelas  

Dalam perannya sebagai pengelola kelas (learning manajer), guru 

hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakn 

aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Lingkungan yang baik 

ialah yang bersifat menantang dan merangsang siswa untuk belajar, memberi rasa 

aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan.
9
 Kualitas dan kuantitas belajar siswa 

di dalam kelas bergantung pada banyak faktor, antara lain ialah guru, hubungan 

pribadi antara siswa di dalam kelas, serta kondisi umum dan suasana di dalam 

kelas. Tujuan umum pengelolaan kelas ialah menyediakan dan menggunakan 

fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar dan mengajar agar 

mencapai hasil yang baik. Sedangkan tujuan khususnya adalah mengembangkan 

kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-

kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa 

untuk memperoleh hasil yang di harapkan.  

 

                                                           
8
Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Prpfesional,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2011),h. 9  
9
Ibid , h. 10 
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 c. Guru Sebagai Mediator dan Fasilitator  

Sebagai mediator guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman 

yang cukup tentang media pendidikan karena media pendidikan merupakan alat 

komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar.
10

  

 d. Guru Sebagai Evaluator  

 Kalau kita perhatikan dunia pendidikan, akan kita ketahui bahwa setiap 

jenis pendidikan atau bentuk pendidikan pada waktu-waktu tertentu selama satu 

periode pendidikan orang selalu mengadakan evaluasi, artinya pada waktu-waktu 

tertentu selama satu periode pendidikan, selalu mengadakan penilaian terhadap 

hasil yang telah dicapai, baik oleh pihak terdidik maupun oleh pendidik.
11

 

Avaluasi atau penilaian itu sendiri merupakan aspek pembelajaran yang paling 

kompleks. Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian merupakan 

proses menetapkan kualitas hasil belajar, atau proses untuk menentukan tingkat 

pencapaian tujuan pembelajran oleh peserta didik.
12

  

3. Macam-macam Metode Pembelajaran  

a. Metode Demonstrasi dan Eksperimen  

Melalui metode demostrasi guru memperlihatkan suatu proses, peristiwa, 

atau kerja suatu alat kepada pesrta didik.  

 Demonstrasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, dari yang sekedar 

memberikan pengetahuan yang sudah diterima begitu saja oleh peserta didik, 

sampai pada cara agar peserta didik dapat memecahkan suatu masalah. Agar 

pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi berlangsung secara 

                                                           
10

Ibid, h. 11 
11

Ibid, h. 12 
12

E. Mulyasa,Op.Cit ), h. 61  
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efektif.
13

 Sedangkan metode eksperimen merupakan suatu bentuk pembelajaran 

yang melibatkan peserta didik bekerja dengan benda-benda, bahan-bahan pada 

peralatan laboratorium, baik secara perorangan maupun kelompok. Eksperimen 

merupakan situasi pemecahan masalah yang di dalamnya berlangsung pengujian 

suatu hipotesis, dan terdapat variabel-variabel yang dikontrol secara ketat.
14

 

Kedua metode ini dalam praktek sering digunakan silih berganti atau saling 

melengkapi. Metode demonstrasi mencoba mempertunjukkan kepada siswa suatu 

proses, misalnya proses bekerjanya kamera foto sedangkan metode eksperimen 

mencoba mengerjakan sesuatu dan mengamati proses dan hasil percobaan 

tersebut.
15

 

  b. Metode Ceramah  

Metode Ceramah yaitu sbuah metode mengajar dengan menyampaikan 

informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada 

umumnya mengikuti secara pasif. Muhibbin Syah menjelaskan bahwa metode 

ceramah dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis 

untuk menyampaikan informasi.
16

Pada metode ini, guru menyajikan bahan 

melalui penjelasan lisan secara langsung terhadap peserta didik. Akhiri ceramah 

dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal 

yang belum jelas.
17

 

 

                                                           
13

 Ibid, h .107 
14

 Ibid, h. 110 
15

 Buchari Alma. Hari Mulyadi. Girang Razati. Lena Nuryati, Guru Profesional 

(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 73  
16

Ibid,.h. 45 
17

E.Mulyasa, Op.Cit,  h. 114  
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 c. Metode Tanya Jawab  

Metode tanya jawab merupakan cara penyajian bahan ajar dalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban untuk mencapai tujuan. 

Pertanyaan-pertanyaan ini bisa muncul dari guru, dari peserta didik, demikian 

halnya jawabn yang muncul bisa jadi guru maupun dari peserta didik. Pertanyaan 

dapat digunakan untuk merangsang aktivitas dan kreatifitas berpikir peserta didik. 

Karena itu, mereka didorong untuk mencari dan menemukan jawaban yang tepat 

dan memuaskan.
18

 Diskusi dapat diartikan sebagai percakapan responsive yang 

dijalin oleh pertanyaa-pertanyaan problematic yang diarahkan untuk memperoleh 

pemecahan masalah. Hal tersebut sejalan dengan pengertian yang dikemukakan 

dalam Kamus Bahasa Indonesia bahwa diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk 

bertukar pikiran mengenai suatu masalah.
19

 

 Muhibbin Syah mendefinisikan bahwametode diskusi adalah metode 

mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah. Metode 

diskusi pada dasarnya adalah bertukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur 

pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian bersama 

yang lebih jelas dan lebih cermat tentang permasalahan atau topik yang sedang 

dalam pembahasan.
20

  

 

 

 

                                                           
18

Ibid,  h. 115 
19

Ibid,  h.116 
20

 Buchari Alma. Hari Mulyadi. Girang Razati. Lena Nuryati, Guru Profesional 

(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 48  
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 d.  Metode Kerja Kelompok  

 Kelas dapat dibagi atas beberapa kelompok, kemudian diberi tugas untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.
21

 

 e. Metode Penugasan  

Metode ini merangsang anak untuk aktif belajar baik secara 

individualmaupun secara kelompok.
22

Metode ini merupakan cara penyajian bahan 

pembelajaran. Pada metode ini guru memberikan seperangkat tugas yang harus 

dikerjakan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok.
23

  

B. Konsep Tentang Pendidikan Karakter  

1. Pengertian Pendidikan Karakter  

Pendidikan karakter menurut Burke semata-mata merupakan bagian dari 

pembelajaran yang baik dan merupakan bagian yang fundamental dari pendidikan 

yang baik.
24

 Pendidikan karakter juga dapat didefinisikan sebagai pendidikan 

yang mengembangkan karakter yang mulia (good character) dari peserta didik 

dengan mempraktikkan dan mengajarkan nilai-nilai moral dan pengambilan 

keputusan yang beradab dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dalam 

hubungan Tuhannya. Definisi ini dikembangkan dari definisi yang dimuat dalam 

Funderstanding.  

Departemen Pendidikan Amerika Serikat mendifinisikan pendidikan 

karakter sebagai berikut: “Pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan berfikir 

dan kebiasaan berbuat yang membantu orang-orang hidup dan bekerja bersama 

                                                           
21

 Ibid, h.74.  
22

 Ibid, h.54  
23

 E.Mulyasa, Op.Cit, h. 113 
24

 Muchlas Samani. Hariyanto, Konsep dan Model, Pendidikan Karekter, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2011),  h. 43. 
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sebagai keluarga, sahabat, tetangga, masyarakat, dan bangsa.” Menjelaskan 

pengertian tersebut dalam brosur Pendidikan Karakter (Character Education 

brochure) dinyatakan bahwa: “Pendidikan karakter adalah suatu proses 

pembelajaran yang memberdayakan siswa dan orang dewasa di dalam komunitas 

sekolah untuk memahami, peduli tentang, dan beruat berlandaskan Nilai-nilai etik 

seperti respek, keadilan, kebijakan warga (civic virtue) dan kewarganegaraan 

(citizenship), dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri mauoun kepada orang 

lain.”  

Lickona mendifinisikan pendidikan karakter sebagai upaya yang sungguh-

sungguh untuk membantuk seseorang untuk membantu seseorang memahami, 

peduli dan bertindak dengan landasan inti nilai-nilai etis. Secara sederhana, 

Lickona mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya yang dirancang secara 

sengaja untuk memperbaiki karakter siswa.
25

 Sementara itu Alfie Khon dalam 

Noll menyatakan bahwa pada hakikatnya “pendidikan karakter dapat didefiisikan 

secara luas atau secara sempit. Dalam makna yang luas pendidikan karakter 

mencangkup hampir seluruhusaha sekolah diluar bidang akademis terutama yang 

bertujuan untuk membantu siswa tumbuh menjadi seseorang yang memiliki 

karakter yang baik. Dalam makna yang sempit pendidikan karakterdimaknai 

sebagai sejenis pelatihan moral yang merefleksikan nilai tertentu.
26

 Pendidikan 

karakter dapat pula dimaknai sebagai upaya yang terencana untuk menjadikan 

                                                           
25

Ibid,  h. 44  
26

Ibid,  h. 45  
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peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta 

didik berperilaku sebagai insan kamil.
27

 

 2. Nilai-niai dalam Pendidikan Karakter  

Bahwa nilai religius merupakan nilai pembentuk karakter yang sangat 

penting, artinya manusia berkarakter adalah manusia yang religius.
28

Dalam 

kerangka character building, aspek religius perlu ditanamkan seacara maksimal. 

Penanaman nilai religius ini menjadi tanggung jawab orang tua dan sekolah. Di 

keluarga, penanaman religius dilakukan dengan menciptakan suasana yang 

memungkinkan terinternalisasi nilai religius dalam diri anak-anak. Orangtua harus 

menjadi teladan agar anak-anak menjadi manusia yang bereligius. Sementara 

sekolah, ada banyak strategi yang dapat dilakukan untuk nenanamkan ilai religius 

ini. Seperti: pengembangan kebudayaan religius secara rutin dalam hari-hari 

belajar saja, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekpresikan 

diri,menumbuhkan bakat minat, dan kreativitas pendidikan agama dalam 

ketrampilan dan seni.
29

 

Pembudayaan nilai-nilai religius juga 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) menjadikan 

                                                           
27

Ibid, h. 46  
28

 Ngainun Naim, Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam 

Pengembangan ILmu dan Pembentukan Karakter Bangsa, (Jogjakatrta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 

124  
29

Ibid, h. 126 
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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.
30

  

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 social dan tanggung jawab. Kemdikbud meliris beberapa nilai-nilai 

pendidikan karakter sebagaimana sebagai berikut: 

1. Religius  

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 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, etnis, pendapat, 

sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.  

4. Disiplin  

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dab patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan.  

5. Kerja Keras  

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar dan tugas dengan sebaik-baiknya.  

6. Kreatif  

Berfikir dan melukukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari 

sesuatu yang telah dimiliki.  

7. Mandiri  

                                                           
30

Muhaimin, Strategi Belajar Mengajar, (Surabaya: Citra Media, 1996),  h. 153 
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Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain alam 

menyelesaikan tugas-tugas.  

8. Demokratis Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain.  

9. Rasa Ingin Tahu  

Sikap dan tindakan selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.  

10. Semangat Kebangsaan  

Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan 

bangsa dan Negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.  

11. Cinta Tanah Air  

Cara berfikir, bersikap, dan berbut yang yang menunjukan kesetian, 

kepedulian, dan penghargaanyang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, 

sosial, budaya, ekonimi, 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/Komunikatif  

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja 

sama 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 sebagai bacaan yang 

memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16. Peduli Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17. Peduli Sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

18. Tanggung Jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang 

seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial, dan budaya), negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
31

 

 

Nilai-nilai pendidikan karakter di atas tidak akan ada artinya bila hanya 

menjadi tanggung jawab guru sementara dalam menanamkannya kepada siswa. 

                                                           
31

 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikian Karakter, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 

2013),  h. 9 
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Perlu bantuan dari seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan terciptanya 

tatanan komunitas yang dijiwai oleh sebuah sistem pendidikan berbasis karakter. 

Masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai pendidikan karakter akan memiliki 

spirit dan disiplin dan tanggung jawab, kebersamaan, kejujuran, semangat hidup, 

sosial, dan menghargai orang lain, serta persatuan dan kesatuan. 

Tablel 1.1. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dan Indikator 

No Nilai Indikator 

1 Religius a. Mengucap salam saat bertemu guru 

b. Terbisa membaca doa jika hendak dan setelah 

melaksanakan kegiatan. 

c. Melakukan perintah agama 

d. Merayakan hari besar keagamaan 

e. Biasa melakukan kegiatan bermanfaat dunia 

dan akhirat 

2 Jujur  a. dilarang membawa fasilitas saat ujian 

b. menemukan barang temuan diumumkan  

c. menyediakan tempat barang temuan  

d. dilarang mencotek atau kerja sama saat ujian  

3 Toleransi  a. Menghargai pendapat saat proses belajar 

b. Memberikan prilaku sama terhadap suku, 

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang 

lain. 

4 Disiplin  a. Memiliki absen 

b. Menyediakan alat praktek sesuai program 

c. Memberi hukuman bagi siswa yang terlambat 

d. Memberi penghargaan siswa yang disiplin. 

5 Kerja Keras a. Menyelesaikan tugas dengan baik 

6 Kreatif  a. Menciptakan suasana yang menumbuhkan 

kreatif siswa. 

b. Memberikan tugas yang kreatif. 

7 Mandiri  a. Suasana kelas yang memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk belajar mandiri. 

b. Memberikan tugas bersifat individu. 

8 Demokratis a. Pemilihan ketua kelas  

9 Rasa ingin tahu a. Menciptakan suasana kelas yang ingin tahu  

b. Eksplorasi lingkungan secara terprogram 

c. Tersedia media komunikasi 
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10 Semangat kebangsaan  a. Upacara bendera  

b. Memperingati hari pahlawan nasional 

11 Cinta tanah air a. Menggunakan produk dalam negri 

b. Memajang foto presiden, wakil presiden dan 

garuda dikelas 

c. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar 

d. Melestarikan seni budaya indonesia 

12 Menghargai prestasi a. Memajang hasil karya siswa  

b. Menciptakan suasana belajar  

c. Memberikan penghargaan siswa berprestasi 

13 Bersahabat/komunikatif a. Bekomunikasi dengan bahasa yang santun 

b. Bergaul dengan cinta kasih dan rela menolong 

c. Saling menghargai dan menjaga kehormatan 

d. Guru mendengarkan keluhan siswa.  

e. Saling menghargai dan menghormati 

14 Cinta damai  a. Tidak membedakan perlakuan anak laki-laki 

dan perempuan  

b. Kekerabatan dikelas penuh kasih sayang. 

c. Tidak menoleransi segala tindak kekerasan  

15 Gemar membaca  a. Menyediakan banyak buku bacaan  

b. Adanya ruang baca, perpustakaan dan kelas 

16 Peduli lingkungan  a. Menyediakan tempat sampah  

b. Memelihara tanaman dengan baik 

c. Menyediakan kamar mandi, air bersih, dan 

tempat cuci tangan   

17 Peduli social  a. Melakukan aksi social 

b. Membangun kerukunan warga dikelas  

18 Tanggung jawab  a. Melaksanakan piket  

b. Mengerjakan PR dengan baik 

c. Bertanggung jawab dalam setiap perkataan 

dan perbuatan  

 

Dari penjabaran diatas dapt diketahui bahwa tujuan dari pembentukan 

karakter adalah memanusiakan manusia. Merubah manusia menjadi lebih baik 

dalam pengetahuan , sikap dan keterampilan. Banyak dijumpai orang pandai, 

orang hebat tetapi tidak berkarakter.orang yang demikian hanya akan 

menimbulkan kerusakan dimuka bumi. Seseorang belum dikatakan berkarakter 

sebelum tertanam nilai-nilai tersebut dalam dirinya. Penanaman karakter tidaklah 

semudah membalik telapak tangan, namun membutuhkan proses panjang, 
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keteraturan dan pembiasaan. Sesorang perlu ditempa, dibina, dididik, sedemikian 

rupa, sehinggga terbentuk peserta didik yang berkarakter kuat. 

3. Implementasi Pembentukan Karakter   

Penerapan pembentukan karakter dan pendidikan budi pekerti dapat 

dilakukan dengan berbagai strategi dalam kehidupan sehari-hari diantanya: 

a. Ketaladanan / Contoh 

Kegiatan pemberian contoh/ keteladanan biasanya dilakukan  oleh pengawas, 

kepala sekolah, dan staf administrasi sekolah yang dapt dijadikan model bagi 

peserta didiknya. 

b. Kegiatan Spontan  

Kegiatan spontan adalah kegiatan yang dilakukan secara spontan pada saat itu 

juga. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat guru mengetahui sikap/ 

tingkah laku peserta didik yang kurang baik, seperti : meminta sesuatu denga  

teriak, mencoret dinding/ meja dan lain-lain. 

c. Teguran  

Guru perlu menegur peserta didik yang melakukan prilaku buruk dan 

mengingatkannya agar mengamalkan nilai-nilai yang baik sehingga dapat 

mengubah tingkah laku mereka. 

d. Pengkondisisan Lingkungan  

Suasana sekolah dikondisikan sedemikian rupa dengan penyediaan sarana 

fisik. Contoh: penyediaan tempat sampah, jam dinding, slogan-slogan tentang 

budi pekerti yang mudah dibaca oleh peserta didik. Aturan/ tata tertib sekolah 
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yang ditempelkan pada tempat yang strategis sehingga setiap peserta 

didikmudah membacanya. 

e. Kegiatan Rutin  

Merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus menerus dan 

konsisten setiap saat. Contoh kegiatan ini adalah berbaris sebelum masuk 

ruang kelas, berdoa sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Mengucap salam 

saat bertemu orang lain, embersihkan kelas dan belajar.
32

 

4. Faktor Yang Mempengaruhi Karakter 

Agama bagi manusia memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan 

batinnya. Oleh karena itu kesadara agama dan pengalam agama seseoran 

menggambarkan sisa-sisa batin dalam kehidupan yang ada kaitanya dengan 

sesuatu yang sacral. Dari kesadaran dan pengalaman agama ini pula kemudian 

munculnya tingkah laku keagamaan yang diekspresikan seseorang. Tingkah laku 

keagamaan itu sendiri pada umumnya didorong oleh adanya suatu sikap 

keagamaan yang merupakan keadaan yang ada pdda diri seseorang. Sikap 

keagamaan merupakan hubungan yang komplek antara pengetahuan agama, 

perasaan agama dan tindakan keagamaan sesuai dengan kadar ketaan seseorang 

terhadap agama yang diyakininya. Dalam beberapa sikap tentunya ada beberapa 

faktor yang melatarbelakangi orang tersebut melakukan tingkah laku keagamaan 

dalam psikologi agama tersebut dengan istilah motivasi. Motivasi itu sendiri 

merupakan istilah yang lebih umum digunakan untuk mnggantikan tema “motif-

motif” ang dalam bahasa Inggris disebut dengan motive yang berasal dari kata 
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motion, yang berarti gerakan atau sesuatu yag bergerak. Karena itu tema motif 

erat hubungannya dengan “gerak”, yaitu gerak yang dilakukan manusia atau 

disebut perbuatan atau juga tingkah laku.  

Motif dalam psikologi berarti rangsangan, dorongan, atau pembangkit 

tenaga bagi terjadinya tingkah laku. Dan motivasi dengan sendirinya lebih berarti 

menunjuk kepada seluruh proses gerakan di atas, termasuk situasi yang 

mendorong, dorongan yang timbul pada individu. Situasi tersebut serta tujuan 

akhir dari gerakan atau peruatan yang menimbulkan terjadinya tingkah laku.
33

 

Menurut Stagner yang dikutip oleh Hasan Langgulung, menyatakan bahwa 

sebagian ahli psikolog membagi motivasi manusia kepada tiga bagian yaitu:  

 a. Motivasi biologis,  

 Yaitu yang menyatakan bentuk primer atau dasar yang menggerakkan 

kekuatan seseorang yang timbuk sebagai akibat dari keperluan-keperluan organic 

tertentu seperti lapar, dahagakekurangan udara, letih, dan menjauhi rasa sakit. 

Keperluan-keperluan ini mencerminkan suasana yang mendorong seseorang untuk 

mengrjakan suatu tingkah laku.  

 b. Emosi.  

Seperti rasa takut, marah, gembira, cinta, benci, jijik, dan sebagainya. 

Emosi-emosi seperti ini menunjukan adanya keadaan-keadaan dalam mendorong 

seseorang untuk mengerjakan tingkah laku tertentu. Emosi-emosi ini berbeda 

dengan motivasi-motivasi biologis yang tidak secara langsung berhubungan 

dengan keperluan-keperluan organik dan keadaan jaringan tubuh. Dia lebih 
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banyak bergantung dan berkaitan dengan perangsang-perangsang luar. Oleh 

karena itu ia lebih luas dan beraneka ragam dari motivasi-motivasi biologis.  

 c. Nilai-nilai dan Minat 

Niali-nilai dan minat seseorang itu bekerja sebagai motovasi-motivasi 

yang mendorong seseorang bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai dan minat 

yang dimilikinya. Selain itu juga seseorang yang cenderung mengerjakan 

aktifitas-aktifitas yng diminatinya. Nilai-nilai dan minat adalah motivasi-motovasi 

yang paling tidak hubungannya dengan struktur fisilogi seseorang.
34

 Motivasi 

memiliki beberapa peran dalam kehidupan manusia, setidaknya ada empat peran 

motivasi itu, yaitu pertama, motivasi berfungsi sebagai pendorong manusia 

berbuat sesatu, sehingga menjadi unsur penting dari tingkah laku atau tindakan 

manusia. Kedua, motivasi berfungsi ntuk menentukan arah dan tujuan. Ketiga, 

motivasi berfungsi sebagai penyeleksi atas perbuatan yang akan dilakukan oleh 

manusi baik atau buruk, sehingga tindakan selektif. Keempat, motivasi berfungsi 

sebagai penguji sikap manusia dalam beramalberamal, benar dan salah, sehingga 

bisa dilihat kebenaran dan kesalahannya.  

Jadi motivsi itu berfungsi sebagai endorong, penentu, penyeleksi, dan 

penguji sikap manusia dalam kehidupannya. Dari semua fungsi atau peranan 

motivasi di atas, fungsi pendoronglah yang paling dominan diantara fungsi-fungsi 

yang lain. Menurut Yahya Jaya yang dikutip oleh Imam Fu’adi, motivasi 

beragama yang tinggi. Diantaranya motivasi beragama yang rendah dalam Islam 

sebagai berikut:  
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a. Motivasi beragama karena didorong oleh perasaan jah dan riya’, seperti 

motivasi orang dalam beragama karena ingin kepada kemuliaan dan keriya’an 

dalam kehidupan masyarakat.  

b. Motivasi beragama karena ingin mematuhi orang tua dan menjauhkan 

larangannya.  

c. Motivasi beragama karena demi gengsi atau prestise, seperti ingin 

mendapatkan predikat alim atau taat  

d. Motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk mendapatkan 

sesuatu atau seseorang dalam shalat atau menikah.  

e. Motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk melepaskan diri dari 

kewajiban agama. 

Dalam hal ini orang mengganggap orang sebagai beban, sesuatu yang 

wajib, dan tidak menganggapnya sebagai suatu kebutuhan yang penting dalam 

hidup. Jika dilihat dari kaca mata spikologi agama, ikap seseorang terhadap 

beragama, akan buruk dampaknya secara kejiwaa karena ia rasakan agama 

sebagai tanggungan atau beban dan bukan dirasakan agama itu sebagai kebutuhan. 

Untuk itu perlu diubah kesan wajib, beban, atau tanggungan terhadap agama itu 

menjadi kebutuhan agar agama itu menjadi berkah dan rahmat dalam hidup.
35

 

Sedangkan motivasi beragama yang tinggi dalam Islam adalah sebagai 

berikut:  

a. Motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk mendapatkan syurga 

dan menyelamatkan diri azab neraka. Motivasi beragama itu dapat mendorong 
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manusia mencapai kebahagianan jiwanya, serta membebaskannya dari 

gangguan dan penyakit kejiwaan. Orang yang bercita-cita untuk masuk syurga 

maka ia akan mempersiapkan diri dengan amal ketakwaan, serta berusaha 

membebaskan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Di dalam Islam, 

ketakwaan itu merupakan pokok bagi timbulnya kesejahteraan dan 

kebahagiaan jiwa. sedangkan kejahatan merupakan pokok bagi timbulnya 

kesengsaraan da ketidakbahagiaan jiwa manusia. 

b. Motivasi beragama didorong oleh keinginan untuk beribadah dan mendekatkan 

diri kepada Allah . tingkat motivasi ini lebih tinggi kualitasnya daripada yang 

pertama, karena yang memotivasi orang dalam beraga adalah keinginan untuk 

benar-benar menghamba atau mengabdi diri serta mendekatkan jiwanya kepada 

Allah, yang tujuannya adalah niali-nilai ibadah dan mendekatkan dirinya 

kepada Allah serta tidak banyak dimotivasi oleh keinginan untuk masuk syurga 

atau neraka.  

c. Motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk mendapatka 

keridhaan dan kecintaan Allah dalam hidupnya. Motivasi oang dalam hal ini 

didorong oleh rasa ikhlas dan benar kepada Allah sehingga memotivasinya 

dalam beribadah dan beragama semata-mata karena keinginan untuk 

mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah.  

d. Motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk mendapatkan 

kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Seseorang yang mempunyai motivasi 

kategori ini merasakan agama itu sebagai suatu kebutuhan dalam kehidupannya 
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yang mutlak dan bukan merupakan suatu kewajiban atau beban, akan tetapi 

bahkan sebagai permata hati.
36

 

 Faktor-faktor yang dikemukakan di atas yang berupa motivasi beragama 

baik yang berkategori rendah maupun tinggi, pada akhirnya tetap melahirkan 

tingakah laku keagamaan. Karena itu motif-motif di atas merupakan faktor-faktor 

pendorong yang berpengaruh terhadap aktifitas-aktifitas atau tingkah laku 

keagamaan. Di dalam spikologi, umumnya terdapat empat hal yang menyebabkan 

orang memunculkan tingkah laku keagamaan, yaitu:  

a. Agama sebagai sarana untuk mengatasi frustasi  

Pengamatan psikologi meujukkan bahwa keadaan frustasi itu dapat 

menimbulkan tingkah laku keagamaan. Orang yang mengalami frustasi jarang 

berlaku religius atau keagamaan. Dengan jalan demikian orang tersebut 

membelokkan arah kebutuhan atau keinginannya. Kebutuhan-kebutuhan manusia 

di atas pada hakikatnya lebih terarah kepada suatu obyek duniawi, contohnya 

harta benda, kehormatan, penghargaan, perlindungan, dan sebagainya. Akan tetapi 

karena seseorang gagal mendapatkan kepuasan yang sesuai dengan kebutuhannya, 

maka ia mengarahkan keinginannya kepada Tuhan, serta mengharapkan 

pemenuhan keinginan dari Tuhan, dari sinilah akhirnya terlahir tingkah laku-

tingkah laku keagamaan.  

b. Agama sebagai sarana untuk menjaga kesusilaan  

Agama memiliki kontribusi terhadap proses sosiaisasi dari masing-masing 

anggota masyarakat. Setiap individu di saat ini tumbuh menjadi desawa 
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memerlukan suatu system nilai sebagai tuntutan umum untuk mengarahkan 

aktifitas dalam masyarakat yang berfungsi sebagai tujuan akhir pengembangan 

kepribadiannya. Nilai-niali keagamaan dalam hal ini merupakan landasan bagi 

nilai-nilai sosialdimana nilai-nilai itu penting sekali untuk mempertahankan 

masyarakat itu sendiri pada generasi yang akan datang.  

Manusia memang membutuhkan suatu instuinsi yang menjaga atau 

menjamin berlangsungnya ketertiban dalam hidup moral dan sosial, dan agama 

sangat dapat berfungsi sebgai institusi semacam itu. Agama dapat diabdikan 

kepada tujuan yang bukan kegamaan, melainkan bersifat moral dan sosial. 

Motivasi beragama yang dilahirkan lewat tingkah laku keagamaanya tidak lain 

merupakan keberadaan agama sebgai sarana untuk menjaga kesusilaan dan tata 

tertib masyarakat.  

c. Agama sebagai sarana untuk memuaskan intelek yang ingin tahu  

Agama memang mampu memberi jawaban atas kesukaran intelektual-

kognitif, sejauh kesukaran itu diresapi oleh keinginan ekstensial dan psikologis, 

yaitu oleh keinginan dan kebutuhan manusia akan orientsi dalam kehidupan, agar 

dapat menempatkan diri secara berarti dan bermakna di tengah-tengah alam 

semesta ini. Tanpa agama, manusia tidak mampu mnejawab pertanyaan yang 

sangat mendasar dalam kehidupannya, yaitu darimana manusia dating, apa tujuan 

manusia hidup, dan mengapa manusia ada.  

Ada tiga sumber kepuasan yang dapat ditemukan manusi dalam agama 

oleh intelek yang ingin tahu.  
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Pertama, agama dapat menyajikan pengetahuan rahasia yang 

menyelamatkan sebagian haknya dalam aliran gnosis, sebuah aliran Yunani-

Romawi pada abad-abad pertamamasehi. Aliran ini membebaskan penganutnya 

dari kejasmanian dan dianggap menghambat serta mencekik manusia. Aliran ini 

menawarkan campuran dari spekulasi teologis filosofis degan inisiasi dalam 

materi. Berkat usaha spekulasi dan inisiasi yang keduanya disertai ulah tapa, 

manusia dianggap memperoleh keselamatan dalam diri sendiri berupa kebebasan 

batin dan total.  

Kedua, dengan menyajikan suatu moral, maka agama memuaskan intelek 

yang ingin tahu apa yang seharusnya dilakukan manusia dalam kehidupannya agar 

ia mencapai kehidupannya. Ketiga, bahwa mitos dan ritus mengintegrasikan 

manusia ke dalam kesuluruhan dunia yang sacral, sehingga hidup manusia yang 

sehari-hari pun mendapat arti dan maknanya. Keinginan manusi yang mendalam 

agar ia dapat mengendalikan kehidupannya dan tidak terbawa arus kehidupan. 

Keinginan inilah yang dipenuhi oleh agama. Maka dipandang dari sudut pandang 

psikologi harus dikatakan bahwa agama memberikan sumbangan istimewa kepada 

manusia dengan mengarahkan kepada Tuhan. Dengan demikian, agama dapat 

mnjadikan manusia aman dalam hidupnya. Kesadaran akan keadaan itu jelas akan 

melahirkan adanya tingakah laku keagamaannya.  

d. Agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan  

Ketakutan yang dimaksud dalam kaitannya dengan agama sebagai sarana 

untuk mengatasinya, adalah ketakutan yang tidak ada obyeknya. Ketakutan ini 

sangat penting untuk psikologi agama. Ketakutan tanpa obyek itu 
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membingungkan manusia dari pada ketakutan yang mempunyai obyek. Kalau ada 

obyek, maka rasa takut diatasi dengan memerangi obyek yang menakutkan itu, 

tapi kalau tidak ada obyek, bagaimana seeorang harus memerangi ketakutan itu. 

Namun demikian, sejauh ketakutan itu menyertai frustasi (takut mati, takut 

kesepian), maka secara tidak langsung ketakutan mempengaruhi tingkah laku 

keagamaan. Karena itu, justru ketakutan itu begitu erat hubungannya dengan 

tendensi-tendensi manusiawi, sehingga dapat menimbulkan tingkah laku 

keagamaan. Maka wajar bila spikologi menghubungkan dengan ketakutan.
37
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