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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

A.  Gambaran Umum SDIT Insan Kamil Bandar Lampung 

1. Sejarah Berdirinya SDIT Insan Kamil Bandar Lampung  

Latar belakang berdirinya SDIT Insan Kamil Bandar Lampung, pada saat 

ini  tokoh yang pertama memimpin SDIT Insan Kamil Bandar Lampung ialah ibu 

Dra.Hj Erlis Syarif adapun berdirinya pada tanggal 22 April 2013 Adapun siswa 

pertama yang masuk dilembaga pendidikan ini berjumlah 31 dan jumlah pegawai 

pada saat itu  5 orang, yang mana 1 orang sebagai tata usaha dan 4 orang sebagai 

yang menjadi guru tetap. Dari tahun ketahun siswa yang masuk dalam lembaga 

pendidikan ini semakin meningkat hingga tahun ini, adapun peningkatan dari 

tahun 2013 sampai dengan saat ini tahun 2016  jumlah siswa yang menempuh 

pendidikan di SDIT Insan Kamil Bandar Lampung pada tahun ini berjumlah 173  

dari siswa kelas I -  IV dan jumlah pegawai pada tahun ini 20 orang yang mana 17 

sebagai guru tetap 1 orang guru bantu, 1 orang sebagai tata usaha demikianlah 

peningkatan yang begitu pesat dari tahun 2013 hingga saat ini, dengan begitu di 

harapakan suatu lembaga pendidikan ini akan tambah maju dan semakin 

bertambah peminat para peserta didik yang akan menempuh pendidikan disini.
1
 

 a. Profil SDIT Insan Kamil Bandar Lampung 

1. Identitas Sekolah  

Nama Sekolah     : SDIT Insan Kamil Bandar Lampung 

No. Statistik Sekolah   : 69830201 

                                                           
1
 Lasmithasari (Guru SDIT Insan Kamil Bandar Lampung), Wawancara, Pada Tanggal 

19 September 2016  
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Tipe Sekolah   :  

Alamat Sekolah  : Jl Karimunjawa No 121 Sukarame Bandar           

Lampung 

Telepon/HP/Fax   : 082177523015 

Status Sekolah   : Swasta  

Nilai Akreditasi Sekolah :  

2. Identitas Kepala Sekolah  

Nama    : Dra Hj. Erlis Syarif 

Tempat tanggal lahir  : Tanjung Karang, 19 Desember 1962 

Alamat  : Vila Citra 1 Blok Y no 24 RT 007  Kel  

Jaga Baya 3 kec. Sukabumi  

Nomor Telepon/ HP  : 08125901137  

3. Luas Lahan, dan jumlah rombel : Luas Lahan : 1354 m2  

4. Luas Bangunan   : 700 m2  

5. Jumlah Murid    : 173 siswa  

6. Pendidik dan Tenaga Kependidikan : 21 

b. Visi dan Misi Sekolah  

1) Visi :  Manusia Indonesia yang cerdas, beriman dan bertekhnologi   

2) Misi :  

1. Mengembangkan penguasaan keilmuan, penghayatan, dan 

pengamatan terhadap agama islam 

2. Menigkatkan kemampuan profesional guru dan pegawai dalam 

pelaksanaan tugas sehari-hari. 
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3. Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif. 

4. Diraihnya nilai ujian akhir, kenaikan kelas, untuk semua mata 

pelajaran sekurang-kurangnya memperoleh nilai 80 permata 

pelajaran  

5.  Melaksanakan kegiaatan ekstrakulikuler secara untuk meraih 

prestasi  

6. Melengkapai sarana dan prasarana yang di  

7. Meningkatkan lingkungan dan iklim kerja yang  

8. Melaksanakan manajemen partisipatif dalam melibatkan stake 

holder.  

c. Program Unggulan  

1. Kelas berbasis TIK yang menggunakan sarana pembelajaran berbasis  TIK 

serta pemberian pelajaran tambahan setelah jam reguler.  

2. Sholat Duha dan Zuhur berjama’ah di sekolah  

3. Program olah raga Taekwondo   

4. Hafalan Surat dalam Al-Quran (Tahfiz) 

d. Prestasi Tahun Terakhir  

 

Kejuara taekwondo tingakat provinsi  dan juara lomba mewarnai tingkat 

sekolah dasar.
2
 

2. Struktur Organisasi SDIT Insan Kamil Bandar Lampung 

Organisasi adalah suatu hal yang paling urgen dalam menjalankan suatu 

kelompok terutama dalam bidang pendidikan, seperti halnya di SDIT Insan 

                                                           
2
 Dokumentasi (Progra Unggulan SDIT Insan Kamil ), Pada Tanggal 19 September 2016  
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Kamil Bandar Lampung  . Adapun struktur organisasi di SDIT Insan Kamil 

Bandar Lampung dapat dilihat pada sekema  

Struktur Organisasi SDIT Insan Kamil Bandar Lampung
3
 

KEPALA SEKOLAH   : Dra. Hj, Erlis Syarif 

SEKERTARIS    : Lasmithasari, S.Pd.I 

BENDAHARA   : Mardia, S.Pd.I 

GURU KELAS I   : Elva Nursaadah, S.Pd.I   

GURU KELAS II   : Samsidar Aprilia,S.Pd.I 

GURU KELAS III   : Veni Devia Lesthi, S.Pd.I 

GURU KELAS IV   : Iska Widya Renny, S.Pd.I 

GURU AGAMA   : Nasrullah, S.Pd.I 

GURU PENJAS   : Beni Isnawan Yunus, S.Pd.I 

GURU KOMPUTER  : Yusi Jaka, S.Kom 

GURU BAHASA ARAB  : Santosa Lahi Saputra,S.Pd.I 

GURU BAHASA INGGRIS  : Lisda Munjia, S.Pd 

3. Data Guru SDIT Insan Kamil Bandar Lampung 
 

Untuk mengetahui data guru yang mengajar di SDIT Insan Kamil Bandar 

Lampung dapat dilihat tabel di bawah ini :  

Tabel 2.1 

Daftar Guru di SDIT Insan Kamil Bandar Lampung pada Tahun Ajaran 

2016/2017 

No Nama Guru  Jabatan Jumlah Jam 

1. Iqbal Fathoni Ketua Yayasan - 

2.  Dra.Erlis syarif Kepala Sekolah 8 

3. Eka Atika, S.Pd Wali kelas 2C 26 

4 Nasrullah S.Pd.I Guru agama kelas 4 28 
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5 Elva Nursaadah, S.Pd Wali kelas 1A 24 

6 Lasmithasari, S.Pd  Wali kelas 3A 26 

7 Cicih Nur Aidah S.Pd.I Guru agama kelas 3 28 

8 Len Varia Putri, S.Pd Wali kelas 2A 26 

9 Iwan Supriadi,S.H.I Guru agama 1B 16 

10 Novita Rahayu, S.Pd Wali Kelas 4B 26 

11 Sahrun Hadi,  S.Pd  Guru agama kelas 2 26 

12 Mardia, S.Pd.I TU - 

13 Zelvina Charunisa S.Pd Wali kelas 1B 24 

14 Iska Widya Renny S.Pd Wali kelas 4A 26 

15 Veni devia Lesthi S.Pd.I Wali Kelas 3A 26 

16 Samsidar Aprilia, S.Pd Wali Kelas 2B 26 

17 Elfa Siti Badriah Aini, S.Pd Guru Agama Kelas 1A 16 

18 Lisda Munjia, S.Pd Guru Bahasa Inggris 8 

19 Santosa Lahi Saputra, S.Pd Guru Bahasa Arab 20 

20 Yusi Jaka S.kom Guru Komputer 8 

21 Vivi Hardiana TU - 

 

4. Data Siswa di SDIT Insan Kamil Bandar lampung 
 

Data siswa yang menempuh pendidikan di lembaga SDIT Insan Kamil 

Bandar Lampung pada tahun ajaran 2016/2017 dengan jumlah 175 siswa 

yang mana masing-masing dari kelas mempunyai bagian, yakni kelas I 

berjumlah 45 siswa, kelas II berjumlah 60 siswa, kelas III  berjumlah 33  

siswa  dan kelas IV berjmlah 37
4
 

5. Sarana dan Prasarana Pendidikan SDIT Insan Kamil Bandar lampung 

Sarana dan prasarana dalam poses belajar mengajar sangat menunjang 

tercapanya suatu tujuan pembelajran. Sarana dan prasarana yang ada di 

SDIT Insan Kamil Sumbergempol tersebut dapat dilihat tabel di bawah ini:  

 

 

 

                                                           
4 Dokumentasi (Data Guru dan Siswa SDIT Insan Kamil Bandar Lampung), Tanggal 19 

September 2016 
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Tabel 2.2 

Data Sarana dan Prasarana  

NO Ruangan  Ukuran  Jumlah Kondisi 

1 Kantor Guru 6X10 M
2 

1 Baik  

2 Kantor KS 7X9 M
2 

1 Baik  

3 TU 7X9 M
2 

1 Baik 

4 Kelas 6X10 M
2 

11 Baik 

 5 Perpustakan 6X10 M
2 

1 Baik  

6 Lab 7X9 M
2 

1 Baik  

7 Musolla 6X10 M
2 

1 Baik 

8 Toilet 2X3 M
2 

11 Baik  

9 Lapangan  7X15 M
2 

1 Baik  

10 Kantin  7X10 M
2 

1 Baik 

11 Gudang 2X4 1 Baik 

SDIT Insan Kamil Bandar Lampung sudah memenuhi syarat sebagai 

lembaga pendidikan. Karena dengan adanya sarana dan prasarana yag telah 

disebut di atas mempermudah SDIT Insan Kamil Bandar lampung dalam poses 

belajar mengajar, selain itu proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik.
5
 

Semua sarana dan prasarana di SDIT Insan Kamil Bandar Lampung sudah 

digunakan dengan semaksimal mungkin, diantaranya:  

1. Musolla sudah digunakan dengan maksimal yaitu digunakan untuk sholat 

Duha dan Zuhur berjama’ah, dan praktik tentang ibadah apapun yag terkait 

dengan materi kependidikan agama Islam.  

                                                           
5
 Dokumentasi (Sarana dan Prasarana SDIT Insan Kamil Bandar Lampung ), Tanggal 19 

Sepetember 2016  
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2. Buku-buku perpustakaan sudah digunakan dengan maksimal mungkin yaitu 

digunakan untuk proses pembelajaran, untuk menambah wawasan siswa 

seperti halnya buku cerita yang mendidik.  

3. Laboratorium komputer yang biasa digunakan untuk berbagai praktikum 

yang juga untuk proses belajar mengajar.  

4. Lapangan yang sudah digunakan dengan maksimal yag digunakan untuk 

berbagai macam olahraga dan juga bisa di gunakan lomba-lomba antar 

kelas.
6
  

B. Penyajian Data dan Analisis Data 

1. Penyajian Data  

Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter 

Peserta Didik Di Kelas II SDIT Insan Kamil Bandar Lampung 

Dalam dunia pendidikan semua mengetahui bahwa tugas guru agama bukan 

hanya mengajar dan memberi ilmu pengetahuan saja kepada anak didik tetapi 

lebih dari itu yakni menjadikan manusia yang berkarakter, diantaranya karakter  

baik yang hendak di bentuk dalam kepribadian peserta didik adalah bisa 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 

Peran guru pendidikan agama islam disini maksudnya adalah bagian dari 

tugas utama guru pendidikan agama islam yang harus dilakukan yaitu mengajar, 

                                                           
6
 Observasi, Pada Tanggal, 26 September 2016  
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mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih peserta didik demi mewujudkan 

tujuan nasiaonal yaitu berkembangnnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, berakhlak mulia, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab. 

Oleh karena itu tugas dan tanggung jawab guru pendidikan agama islam 

cukup berat, bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan agama untuk dikuasai 

oleh peserta didik, tetapi juga harus mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi anak yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan berakhlak 

mulia. 

Guru adalah orang tua siswa disekolah, oleh karena itu dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, 

kesabaran, penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri dan dapat dijadikan contoh 

tauladan, harus dapat mengkondisikan lingkungan islam pada peserta didik serta 

selalu tanggap terhadap prilaku peserta didiknya . 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang peran guru pendidikan agama islam 

dalam membentuk karakter peserta didik di kelas II SDIT Insan Kamil Bandar 

Lampung, maka berikut ini adalah data yang diperoleh berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara peneliti dengan guru pendidikan agama islam dan siswa 

sebagai Berikut: 

a. Peran Pendidikan Agama Islam Sebagai Pendidik  

Guru pendidikan agama islam disamping berperan sebagai pengajar yaitu 

menyampaikan atau mengajarkan pendidikan agama islam kepada siswanya, 
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dia juga harus berperan sebagai pendidik. Peran guru pendidikan agama islam 

sebagai pendidik adalah tidak hanya menyampaikan atau mengajarkan ilmu 

pengetahuan agama islam kepada peserta didk saja atau bertugas menstransfer 

atau memindahkan ilmu pengetahuan agama islam saja, akan tetapi juga 

mengembangkan dan meneruskan ilmu pengetahuan agama tersebut untuk 

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu maka guru sebagai 

pendidik dimata siswa adalah menjadi contoh dalam merealisasikan nilai-nilai 

agama dalam kehidupan sehari-hari.  

Untuk itulah maka guru dituntut memiliki kompetensi kepribadian, 

disamping mengajarkan nilai-nilai hidup maka guru pendidikan agama islam 

harus menjadi sebagi pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan teladan bagi 

peserta didiknya dan masyarakat. Para peserta didik akan selalu mengamati dan 

meniru prilaku yang dilakukan guru nya.  

Guru pendidikan agama islam telah menjalankan perannya sebagai 

pendidik dalam membentuk karakter peserta didik mengenai prilaku tolong 

menolong, berdasarkan wawancara penulis dengan guru pendidikan agama 

islam yang menyatakan bahwa, ”Kami mendidik peserta didik salah satu nya 

dengan prilaku yang baik yaitu agar menumbuhkan prilaku tolong menolong 

antar sesama, selain itu mengajarkan kepada peserta didik bahwa prilaku 

tolong menolong merupakan perintah agama yang dijelaskan dalam Al-Quran  
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Surat Al-Maidah Ayat 2, metode yang digunakan dalam hal ini  adalah, metode 

ceramah, metode tanya jawab, metode kisah-kisah dan bermain peran”.
7
  

Berdasarkan observasi, penulis melihat guru pendidikan agama islam 

sedang menyampaikan materi pelajaran tentang prilaku terpuji yaitu tolong 

menolong saat pembelajaran dikelas dapat dimasukan nilai karakter seperti 

suka menolong, peduli social, peduli lingkungan dan religious. beliau 

menjelaskan bahwa tolong menolong adalah membantu meringankan beban 

orang lain, tolong menolong juga bisa diartikan dengan kerja sama apabila 

dilakukan dengan baik dan ikhlas termasuk prilaku terpuji dan banyak 

manfaatnya. Agama islam mengajarka agar kita saling tolong menolong 

sebagaiman dalam Al-Quran Allah menjelaskan dalam surah  

Al-Maidah ayat 2: 

…         

    

Artinya: ... dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan 

taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan  

Dikuatkan oleh hasil wawancaara penulis terhadap peserta didik yang 

menyatakan bahwa Guru agama mendidik kami agar saling tolong menolong 

terhadap sesama, baik disekolah maupun dirumah karena orang yang suka 

                                                           
7
 Sahrun Hadi, Guru Pendidikan Agama Islam SDIT Insan Kamil Bandar Lampung, 

Wawancara, Pada Tanggal 26 September 2016 



74 

 

menolong akan memiliki banyak teman dan mudah mendapatkan  

pertolongan.
8
 

Guru pendidikan agama islam di SDIT insan kamil telah melaksanakan 

perannya sebagai pendidik dalam membentuk karakter peserta didik dalam hal  

suka menolong dan peduli social, berdasarkan wawancara penulis terhadap 

guru pendidikan agama islam yang menyatakan bahwa “ kami memberikan 

pendidikan kepada peserta didik untuk melakukan prilaku tolong menolong, 

dalam kehidupan sehari-hari karena tolong menolong merupakan prilaku 

terpuji dan akan memberikan banyak manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. 

Kami pun memberikan contoh dalam hal prilaku tolong menolong, misalnya 

penggalangan dana untuk disumbangkan pada fakir miskin, panti asuhan, dan 

pada pihak-pihak yang membutuhkan. 

Guru pendidikan agama islam telah melaksanakan perannya sebagai 

pendidik dalam membentuk karakter peserta didik dalam hal peduli 

lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap guru pendidikan 

agama islam mengatakan bahwa kami mendidik para peserta didik untuk selalu 

menjaga kebersihan, baik kebersihan kelas, lingkungan sekolah, bahkan 

kebersihan diri sendiri sesuai dengan hadis yang telah diajarkan yang artinya ” 

Islam Itu Agama Yang Bersih, Maka Jagalah Kebersihan (Kesucian) Karena 

Sesungguhnya Tidaklah Masuk Surga Kecuali Orang-Orang Yang Bersih” 

                                                           
8
 Chaisar, Siswa SDIT Insan Kamil Bandar Lampung, Wawancara, Pada Tangal 26 

September 2016 
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(HR.Tabrani) kami mendidik dengan metode ceramah, teladan, dan 

pembiasaan.
9
 

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi terhadap guru pendidikan agama 

islam ketika sedang menjelaskan mengenai tata cara sholat bahwa sholat itu 

menghadap kepada Allah oleh karena itu harus bersih dalam beribadah kepada 

Allah. Baik suci badan, pakaian, tempat ibadah, lingkungan dan sebagainya, 

beliau juga menambahkan bahwa prilaku hidup bersih itu harus diterapkan 

dilingkungan sekolah, keluarga dan lingkungan masyarakat baik kebersihan 

lahir maupun batin beliau juga menambahkan bahwa prilaku hidup bersih itu 

harus diterapkan dilingkunagan sekolah maupun dilingungan rumah seperti 

membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan pakaian dan lainnya. 

kemudian penulis melihat guru pendidikan agama islam sedang melakuan 

pemeriksaan kebersihan kuku dan kerapihan rambut
10

 

Hal ini dikuatkan dengan wawancara penulis kepada peserta didik, ia 

mengatakan bahwa, ”Kami diajarkan untuk hidup bersih, seperti membuang 

sampah yang ada dikelas dan halaman sekolah, menjaga kebersihan pakaian 

dan menaga kebersihan badan seperti memotong kuku dan mencukur rambut 

yang sudah panjang bagi anak laki-laki.
11

  

Tetapi berdasarkan observasi penulis melihat masih ada sampah yang 

belum dibuang, masih ada peserta didik yang membuang sampah sembarangan. 

 

                                                           
9
Sahrun Hadi, Guru Pendidikan Agama Islam SDIT Insan Kamil Bandar Lampung, 

Wawancara Pada Tanggal 26 September 2016  
10

 Observasi, Tanggal 26 September 2016 
11

 Naura, Siswi Kelas II SDIT Insan Kamil Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal  26 

September 2016 
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b. Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Pengajar 

Pengajar adalah orang yang mengajar dan mengajar adalah memberikan 

pelajaran, dalam kaitannya, denga guru pendidikan agama islam sebagai 

pengajar maksudnya adalah guru yang memberikan pelajaran pendidikan 

agama islam dikatakan telah melaksanakan perannya sebagai pengajar jika 

guru telah menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik dan peserta 

didik telah dapat menguasai materi pelajaran yang telah diberikannya. 

Guru pendidikan agama islam, di SDIT Insan Kamil Bandar Lampung 

telah melaksanakan perannya, sebagai pengajar dalam hal pembuatan rencana 

program pengajaran. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala 

sekolah Ibu Dra, Hj Erlis Syarif yang menyatakan bahwa ”setiap awal tahun 

pelajaran, semua guru termasuk guru pendidikan agama islam mengikuti rapat 

kerja untuk menyusun perangkat pembelajaran.
12

 Berdasarkan hasil wawancara 

penulis terhadap guru pendidikan agama islam yang menyatakan bahwa, 

sebelum mengajar kami telah membuat RPP,
13

 hal ini sesuai dengan pendapat 

kunandar yang menyatakan bahwa dalam menjalankan perannya sebagai 

pengajar, hal-hal yang harus dilakukan guru adalah : pertama, mampu 

menyusun program pengajaran selama kurun waktu tertentu secara 

berkelanjutan. Kedua, membuat persiapan mengajar dan rencana kegiatan 

belajar mengajar untuk tiap bahan kajian yang akan diajarkan berkaitan dengan 

metode tertentu. Ketiga, menyiapkan alat peraga yang dapat membantu 

terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang efektif. Keempat, merencanakan 

                                                           
12

Erlis Syarif, Kepala Sekolah SDIT Insan Kamil, Wawancara, 26  September 2016  
13

Sahrun Hadi, Guru Pendidikan Agama Islam SDIT Insan Kamil Bandar Lampung, 

Wawancara 26 September 2016 
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dan menyiapkan alat evaluasi belajar dengan tepat. Kelima, menyiapkan hal-

hal yang berkaitan dengan pelajaran yang merupakan program sekolah, 

misalnya program perbaikan dan pengayaan serta ekstrakulikeler, keenam, 

mengatur tempat duduk peserta didik sesuai dengan kemampuan dan kondisi 

fisik serta daya tangkap peseta didik terhadap pelajaran. 
14

  

Berdasarkan hasil observasi, penulis menemukan guru pendidikan agama 

islam memiliki dokumentasi tentang program pengajaran yang terdiri dari 

program tahuan, program semester, silabus dan RPP.
15

 

Hal ini dikuatkan oleh wawancara penulis dengan peserta didik yang 

menyatakan bahwa,” sebelum pelajaran dimulai, guru pendidikan agama islam 

mengawali dengan menjelaskan standar kompetensi dan indikator yang akan 

dicapai dalam belajar mengajar hari ini
16

 

Guru pendidikan agam islam di SDIT Insan Kamil Bandar Lampung 

telah menjalankan perannya sebagai pengajar dalam membentuk karakter 

peserta didik dalam hal mengajarkan tentang kasih sayang terhadap sesama 

hasil wawancara dengan guru pendidikan islam, yang menyatakan ”Kami 

mengajarkan kepada peserta didik tentang kasih sayang terhadap orang tua, 

guru, teman, tetangga, hewan dan tumbuhan
17

    

Berdasarkan hasil observasi, penulis melihat guru pendidikan agama 

islam sedang menyampaikan materi tentang kasih sayang terhadap sesama 

                                                           
14

Kunandar, Guru Professional Implemntasi KTSP Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru, 

(Jakarta:Raja Grafindo, Persada,2009), h. 60 
15

Observasi, 26 September 2016 
16

Cayara, Siswi Kelas II SDIT Insan Kamil Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal 26 

September 2016 
17

Sahrun Hadi, Guru Pendidikan Agama Islam SDIT Insan Kamil, Wawancara, Tanggal 

26 September 2016 
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denag metode diskusi. Dalam diskusi tersebut guru pendidikan agama islam 

menyuruh peserta didik untuk mencari contoh sifat kasih sayang terhadap 

sesama. Dan menunjukkan hasil kelompoknya dengan membacakan didepan 

teman sekelasnya.  

Dalam observasi penulis ketika itu melihat salah seorang peserta didik 

meminjam alat tulis kepada temnnya dan temannya tersebut tidak 

meminjamkan alat tulis tersebut.
18

hal tersebut dapat dikatakan peserta didik 

kurang rasa kasih sayang terhadap teman.  

c. Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Pembimbing 

Membimbing adalah kegiatan menuntun dan mengarahkan peserta didik 

kepada perkembangan yang baik sesuai dengan cita-cita atau tujuan pendidikan 

sehingga akan tercapai tingkat kemandirian dalam diri siswa.  

Guru pendidikan agama islam di SDIT Insan Kamil Bandar Lampung 

telah melaksanakan perannnya sebagai pembimbing dalam membentuk 

karakter peserta didik dalam hal menghafal bacaan sholat dan Juzz Amma serta 

menuntun membaca Al-Quran denga benar dan lancar. Hasil wawancara 

penulis denga guru pendidikan agama islam yang menyatakan bahwa ”Kami 

melakukan bimbingan kepada peserta didik didalam kelas atau pada proses 

belajar mengajar didalam kelas. Bimbingan didalam kelas misalnya kami 

membimbing para peserta didik yang masih belum hafal bacaan sholat, karena 

tiap kelas masih terdapat 10-30 % peserta didik yang belum hafal bacaan sholat 

dari takbiratul ihram sampai dengan salam, dengan tujuan bila sudah hafal 
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bacaan sholat peserta didik mau melaksanakan sholat dan terus dibimbing agar 

mau sholat dengan kesadaran sendiri. Kami juga selain membimbing hafalan 

bacaan sholat dan Juz Amma juga membimbing dalam membaca Al-Quran 

denga benar dan lancar. 
19

 

Dikuatkan denga hasil wawancara penulis dengan pesert didik yang 

menyatakan bahwa, ”kami diajarkan dalam menghafal bacaan sholat dan Juz 

Amma serta dibimbing dalam membeca Al-Quran dengan benar dan lancar” 

bagi peserta didik yang belum lancar membaca Al-Quran disarankan untuk 

mengikuti Ekstrakulikuler Bina Baca Quran (BBQ). 

Berdasarkan observasi penulis melihat guru pendidikan agama islam 

membenarkan bacaan Al-Quran  ketika membaca surat-surat pendek sebelum 

pelajaran berlangsung. Ini berarti guru pendidikan agama islam telah berperan 

sebagai pembimbing dalam membentuk  karakter peserta didik. Ketika praktek 

sholat guru juga membantu peserta didik yang masih belum hafal bacaan 

sholat.
20

 

Guru pendidikan agama islam SDIT Insan Kamil Bandar Lampung telah 

melaksanakan peran nya sebagai pembimbing dalam membentuk karakter 

peserta didik dalam hal adab bergaul, berdasarkan hasil wawancara penulis 

dengan guru pendidikan agama islam yang menyatakan bahwa ”Kami selalu 

memberi bimbingan kepada peserta didik baik didalam kelas maupun diluar 

kelas tantang adab dalam pergaulan. Bergaul boleh antara laki-laki dan 

perempuan, tetapi harus dijaga batasannya, agar tidak melanggar tuntunan 
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syariat islam. Kami juga membimbing peserta didik tentang memilih teman 

bergaul. Apalagi didalam kehidupan peserta didik dimasyarakat, banyak sekali 

prilaku remaja sekarang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam, oleh 

sebab itu kami sebagai guru memberikan wejangan sejak dini kepada anak-

anak terutama anak kelas 4 yang sudah mendekati usia remaja. Kemudian 

untuk berteman juga tidak boleh pilih-pilih. Selain itu adab dengan guru juga 

sangat dianjurkan karna guru itu orang tua disekolah dan harus dihormati dan 

dipatuhi, tanpa guru tak akan ada orang yang sukses.
21

 

Kami juga membimbing peserta didik agar berpakaian rapi, sopan dan 

menutup Aurat dimana para peserta didik putri menggunakan jilbap, karana itu 

sudah menjadi peraturan yang ada di SDIT Insan Kamil. Dikuatkan oleh hasil 

wawancara penulis dengan peserta didik yang menyatakan bahwa, ”guru 

pendidikan agama islam selalu memberikan bimbingan kepada kami 

Khususnya mengenai tuntunan dalam pergaulan, kami diingatkan agar selalu 

menjaga batasan-batasan dan aturan dalam bergaul agar tidak melanggar ajaran 

islam, kami juga sering diberi bimbingan untuk berpakain rapi dan sopan, bila 

ada diantara kami yang tidak memasukkan bajunya dengan baik maka disuruh 

untuk memasukkan bajunya saat itu juga, bahkan sering pula kami diberi 

nasihat berpakain yang rapi
22

 

Kemudian diperkuat lagi dengan wawancara penulis kepada kepala 

sekolah Ibu Erlis Syarif beliau mengatakan bahwa ”dalam hal bimbingan kami 
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selalu memberikan bimbingan kepada peserta didik mengenai etika bergaul 

dengan sopan santun baik kepada guru atau dengan teman.  Dan kami 

membimbing peserta didik untuk berpakaian yang rapih dan sopan serta 

menutup aurat karna di SDIT Insan Kamil sudah menjadi peraturan 

menggunakan pakaian yang sopan atau menutup aurat.
23

 

Seperti observasi yang penulis lakukan melihat peserta didik masih ada 

yang tidak menggunakan pakaian yang rapih seperti mengeluarkan baju 

padahal guru pendidikan agama islam telah memberikan bimbingan untuk 

menggunakan pakaian yang rapih.
24

 

d. Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Pengarah 

Dalam melaksanakan perannya guru pendidikan agama islam sebagai 

pengarah dalam  membentuk karakter peserta didik di SDIT Insan Kamil 

Bandar Lampung sudah dilaksanakan seperti sebagaimana observasi penulis 

terhadap guru pendidikan agama islam dan guru pendidikan olahraga, ketika 

hari rabu setelah melaksanakan senam pagi memberikan pengarahan untuk 

menjaga kebersihan, para bapak dan ibu guru termasuk guru pendidikan agama 

islam mengarahkan peserta didik untuk bersih-bersih kelas dan lingkungan 

sekolah. Para dewan guru memberikan pengarahan kemudian mengontrol para 

peserta didik untuk membersihkan kelas masing-masing seperti membuang 

sampah, menghapus papan tulis, membereskan bangku dan meja. 

Seperti halnya penulis mewawancarai guru pendidikan agama islam 

beliau mengatakan bahwa, ” kami selaku dewan guru baik guru agama islam, 
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guru kelas, guru olahraga bahkan kepala sekolah selalu memberikan 

pengarahan untuk hal kebersihan, setiap hari rabu setelah melaksanakan senam 

pagi”
25

 

Kemudian diperkuat dengan wawncara penulis kepada kepala sekolah 

ibu Erlis Syarif beliau mengatakan bahwa ”dalam hal pengarahan kami selalu 

memberikan pengarahan baik mengenai kebersihan, kerapihan, belajar 

mengajar baik ketika didalam kelas dan ketika amanat upacara bendera. 

Meskipun sudah berkali-kali memberikan pengarahan masih ada saja peserta 

didik yang membuang sampah sembarangan”.
26

 

Seperti observasi yang penulis lakukan melihat peserta didik yang tidak 

ikut memebersihkan lingkungan, padahal guru pendidikan agama islam dan 

guru olahraga telah memberikan pengarahan sebelumnya agar para peserta 

didik ada yang tidak bekerja membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Ada 

peserta didik yang duduk-duduk, mengobrol, bermain bahkan ada peserta didik 

yang jajan dikantin sekolah.
27

 

e. Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Pelatih 

Dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan agama islam secara 

umum dan dalam membentuk karakter peserta didik, pengembangan aspek 

psikomotor atau keterampilan adalah sangat diperlukan disamping aspek 

kognitif dan aspek afektif. Hal ini karena guru dalam tugasnya sebagai pelatih 
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adalah untuk menjadikan peserta didik terampil dan mebiasakan diri 

mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 

Guru pendidikan agama islam SDIT Insan Kamil Bandar Lampung telah 

melaksanakan perannya sebagai pelatih dalam membentuk karakter peserta 

didik dalam hal membiasakan berdoa dan membaca Juz Amma, berdasarkan 

hasil wawancara penulis denga guru pendidikan agama islam yang mengatakan 

bahwa ”kami membiasakan kepada peserta didik setiap akan memulai 

pelajaran agar berdoa terlebih dahulu tujuannya adalah agar peserta didik 

terbiasa berdoa setiap akan melaksanakan aktivitas sehari-hari supaya apa yang 

menjadi niatnya dapat dikabulkan Allah SWT. Kemudian dilanjutkan dengan 

membaca Al-Quran surat-surat pendek atau ayat ayat pilihan dengan tujuan 

agar peserta didik terbiasa untuk membaca dan mempelajari Al-Quran yang 

merupakan pedoman hidup umat islam. Metode yang kami gunakan dalam hal 

ini adalah metode pembiasaan, metode nasihat dan kegiatan rutin.
28

    

Berdasarkan hasil observasi penulis melihat guru pendidikan agama 

islam sebelum memulai pelajaran setelah mengucapkan salam lalu diawali 

dengan berdoa bersama, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat-surat 

yang ada didalam Juz Amma, akan tetap ada beberapa peserta didik yang tidak 

membaca doa dan surah-surah yang ada di Juz Amma, ada yang mengobrol 

dan bercanda teman sebangku, kemudian guru pendidikan agama islam 

menegur dan memberi hukuman dengan menyuruh peserta didik berdiri depan 
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teman-temannya sembari membaca surah-surah pendek yang tadi dibaca tanpa 

melihat juz Amma dengan bacaan yang benar. 
29

 

Hal tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara dengan peserta didik 

yang menyatakan bahwa ” kami diperintahkan oleh pak sahrun untuk membaca 

doa dan membaca juz amma setiap akan mulai pelajaran dan bapak guru akan 

menghukum kami apabila ada yang bermain atau tidak serius dalam berdoa dan 

membaca surat-surat pendek. Biasanya hukumannya adalah maju ke depan 

untuk mengulang bacaan atau bapak guru memberikan hukuman kepada kami 

untuk berjanji tidak akan mengulanginya lagi dengan berdiri didepan kelas.
30

 

Guru pendidikan agama islam SDIT Insan Kamil telah melaksanakan 

perannya sebagai pelatih dalam membetuk karakter peserta didik dalam hal 

membiasakan Sholat berjamaah, berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap 

guru pendidikan agama islam yang menyatakan bahwa ”setiap hari SDIT Insan 

Kamil melaksanakan Sholat duha dan zuhur berjamaah, di musollah yang ada 

disekolah dari kelas I sampai kelas IV. 

Hal ini diperkuat dengan wawancara terhadap kepala sekolah SDIT Insan 

Kamil Bandar lampung, setiap hari kami melaksanakan sholat Duha dan Zuhur 

berjamaah di musollah SDIT Insan Kamil Bandar Lampungdari kelas I sampai 

kelas IV, dalam kegiatan ini bukan hanya guru pendidikan agama islam saja 
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akan tetapi seluruh dewan guru juga melaksanakan sholat berjamaah 

bersama.
31

  

Berdasarkan observasi penulis melihat tidak semua guru di SDIT Insan 

Kamil Bandar lampung mengikuti kegiatan sholat berjamaah dimusollah 

sekolah ada sebagian guru yang menggerakkan peserta didik untuk segera ke 

musolla karna masih ada peserta didik butuh teguran untuk melaksanakan 

sholat dengan tepat waktu kemudain ada juga sebagian guru yang mengawasi 

peserta didik ketika sholat karna ada beberapa peserta didik yang suka bermain 

ketika plaksanaan sholat berjamaah.
32

 

Kemudian penulis kembali mewawancarai guru pendidika agama islam 

tentang peseta didik yang membolos dalam kegiatan ini kemudian beliau 

mengatakan bahwa ” ada beberapa peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan 

rutin setiap hari yaitu  sholat berjamaah, ada bebrapa peserta didik yang 

menyumput diruangan kelas, padahal saya sudah menyiapkan Absen untuk 

melihat jumlah kehadiran peserta didik tapi masih saja ada beberapa peserta 

didik yang yang tidak mengikuti atau datang terlambat ke musolla, perna pada 

suatu hari anak laki-laki kelas II ada yang tidak mengikuti kegiatan sholat 

berjamaah”
33

 

Benar saja pada saat penulis melakukan observasi ada beberapa peserta 

didik yang tidak melaksanakan sholat Zuhur berjamaah malah mereka nyumput 
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diruangan kelas.
34

 bapak dan ibu guru telah melaksanakan usaha semaksimal 

mungkin tetapi para peserta didik jenuh melakukan kegiatan tersebut seperti 

yang dikatakan oleh bapak Sahrun Hadi guru pendidikan agam islam” mungkin  

mereka juga jenuh dengan kegiatan rutin ini,  saya masih mencari metode yang 

pas agar para peserta didik tidak jenuh melakukan sholat berjamaah ini. Sejauh 

ini metode nasihat, keteladanan, teguran, dan kegiatan rutin (pembiasaan) yang 

masih dilaksanakan.
35

 

f. Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Teladan 

Guru pendidikan agam islam telah melaksanakan perannya sebagai 

teladan dalam membentuk karakter peserta didik dilingkungan SDIT Insan 

Kamil Bandar Lampung. Hal ini penulis mewawancarai guru pendidikan 

agama islam ” pada dasar nya semua guru baik guru pendidikan agama islam, 

guru kelas maupun guru mata pelajaran lain bahkan kepala sekolah, saya rasa 

tidak ada yang tidak memberikan contoh yang baik kepada para peserta didik, 

semua warga sekolah memberikan contoh yang baik, bersikap ramah, sopan 

santun, gaya berbicara, gaya berjalan, selalu tersenyum ketika bertemu dengan 

bapak ibu guru dan sesama teman, serta memberikan salam saat bersalaman 

atau masuk kekelas, kekantor dan lain sebagainya” 

Denga ini diperkuat denga  hasil observasi penulis, ketka pagi hari 

sebelum masuk kelas anak-anak berbaris didepan kelas bapak dan ibu guru 

dihadapan peserta didik kemudian mereka masuk satu persatu kedalam kelas 

sembari bersalaman dengan bapak dan ibu guru dan mengucpkan salam. Ini 
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berarti sudah ada teladan yang benar-benar dicontohkan oleh peserta didik 

dilingkungan SDIT Insan Kamil. Tetapi bila dilihat keseluruhan ada beberapa 

peserta didik yang berbaris dengan tidak rapih dan ketika bersalaman lupa atau 

sengaja tidak mengucapkan salam, maka guru pendidikan agama islam ketika 

itulsung membrikan teguran yaitu guru pendidikan agama islam yan lebih dulu 

memberikan salam, maka peserta didik tersebut tersadar dan mengulangi salam 

yang dicontohkan bapak gurunya.
36

 

Selain itu berdasarkan observasi penulis lagi, guru pendidikan agama 

islam juga memberikan contoh datang kesekolah lebih awal sebelum bel 

masuk, sikap berdoa yang baik seperti tangan dilipat diatas meja dan ikut 

melafalkan doa seperti yang peserta didik lakukan setiap hari nya. Para peserta 

didik mengikuti apa yang dilakukan bapak guru pendidikan agama islam 

tersebut.
37

 

Diperkuat juga dengan wawancara terhadap salah satu peserta didik kelas 

II yang mengatakan bahwa ” Pak Sahrun selalu memberikan contoh yang baik 

kepada kami, seperti halnya berangkat kesekolah lebih awal sebelum bel 

masuk berbunyi. Tetapi masih saja ada teman-teman yang terlambat datang 

kesekolah.
38

 

Kemudian wawancara terhadap kepala sekolah ibu Erlis Syarif 

mengatakan bahwa karakter peserta didik di SDIT Insan Kamil Bandar 

Lampung sudah baik dengan  teman sebayanya maupun dengan guru, tetapi 
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ada saja peserta didik yang tidak sopan kepada guru seperti masuk kantor tidak 

mengucap salam dan bertingkah tidak sopan.
39

 

g. Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Penilai  

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan guru pendidikan agama 

islam melaksanakan perannnya sebagai penilai dalam membentuk karakter 

peserta didik seperti halnya memberikan PR yng harus dikerjakan dan 

dikumpul pada saat pelajaran agama islam minggu depan untuk memenuhi 

penilaiian tugas
40

 

Kemudian hasil wawancara penulis kepada Bapak Sahrun Hadi kembali 

beliau mengatakan bahwa, ”peran saya sebagai penilai bukan hanya dalam 

bidang akademik saja, tetapi tingkah laku peserta didik juga saya nilai, seperti 

cara berpakaian peserta didik. Karena hal ini juga termasuk kedalam nilai 

karakter yang baik, contohnya baju dimasukan, menggunakan dasi serta ikat 

pinggang, apabila hari senin memakai topi. Bajunya harus disetrika supaya 

terlihat rapih dan bersih, semua itu masuk penilaian sikap. Kemudian praktek 

sholat dan sholat berjamaah juga masuk dalam penilaian”.
41

  

Tetapi berdasarkan observasi, penulis melihat masih ada peserta didik 

yang tidak memasukan baju seragam nya ketika selesai dari istirahat dan tidak 

ditegur oleh bapak guru. Penulis juga melihat guru pendidikan agama islam 

mengabsen peserta didik ketika melaksanakan sholat berjamaah.
42
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h. Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Evaluator 

Dari observasi yang penulis lakukan melihat setelah melaksanakan 

proses belajar mengajar para peserta didik mengerjakan soal-soal latihan 

sebagai bentuk dari evaluasi setelah mengerjakan soal-soal maka guru 

pendidikan agama islam akan memberikan penjelasan dan membahas soal-

soal berkaitan dengan yang diajarkan.
43

  

Hasil wawancara penulis terhadap guru pendidikan agama islam, ”peran 

saya sebagai evaluator dengan cara memberikan peserta didik tes berupa lisan 

maupun tulisan. Dapat dengan metode tanya jawab, card shot dan metode 

Hafalan atau yang sesuai dengan materi yang  yang diajarkan. Walaupun sudah 

dijelaskan berkali-kali mash ada nilai yang dibawah KKM. Ketika ulangan 

harian anak-anak saya latih dengan ke jujuran dilarang mencontek buku 

ataupun kepada teman.
44

   

Akan tetapi menurut hasil observasi penulis melihat ada anak yang tidak 

jujur ketika ulangan harian. Penulis melihat ada beberapa peserta didik yang 

melirik jawaban teman sebangkunya dan ada juga yang melihat buku catatan.
45

 

Kemudian penulis mewawancarai peserta didik yang mengatakan bahwa 

”Bapak guru memberikan kami soal-soal baik ulangan tulisan dan ulangan 

lisan, kami dilarang mencontek, bagi yang mencontek akan dikurangi 

nilainya”.
46
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2. Analisis Data 

Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter 

Peserta Didik Kelas II SDIT Insan Kamil Bandar Lampung. 

Berdasarkan penyajian data sebagaimana yang telah disampaikan pada 

bagian penyajian data, maka pada bagian ini penulis akan melakukan analisis 

terhadap data yang dikumpulkan sebagai hasil observasi dan wawancara penulis 

selama dilapangan sebagai berikut. 

a. Peran guru pendidikan agama islam sebagai pendidik 

Berdasarkan penyajian data yang telah penulis proleh yaitu : 

1. Hasil observasi bahwa bapak sahrun hadi selaku guru pendidikan agama 

islam di SDIT Insan Kamil bandar lampung telah mendidik peserta didik 

untuk memiliki prilaku terpuji seperti tolong menolong dan juga 

mengajarkan peserta didik untuk menjaga kebersihan  badan atau 

lingkungan baik dilingkungan sekolah maupun dilingkungan rumah. 

2. Hasil wawancara dengan bapak sahrun hadi yang myatakan bahwa telah 

mendidik peserta didik untuk memilki prilaku dan sifat terpuji seperti tolong 

menolong dan saling menyayangi terhadap sesama juga mengajarkan 

peserta didik untuk menjaga kebersihan. Hal ini dikuatkan dengan hasil 

wawancarakepada peserta didik yang menyatakan bahwa guru pendidikan 

agama islam mendidik peserta didiknya untuk memiliki sifat dan prilaku 

terpuji seperti tolong menolong dan menjaga kebersihan badan dan 

lingkungan dala kehidupan sehari-hari terutama ketika sholat. Akan tetapi 
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ada salah seorang peserta didik yang masih belum menjaga kebersihan 

sekolah  

Berdasarkan analisis terhadap data yang telah dipaparkan diatas, maka 

penulis dapat menyatakan bahwa guru pendidikan agama islam di SDIT 

Insan Kamil Bandar Lampung telah melaksanakan perannya sebagai 

pendidik dalam membentuk katakter peserta didik. Dengan indikator telah 

mendidik peserta didik untuk memiliki prilaku terpuji seperti tolong 

menolong, kasih sayang terhadap sesama kemudian juga mendidik untuk 

selalu hidup bersih  dengan metode yang bervariasi sesuai dengan materi 

pelajaran. Hal ini sesuai dengan indikator  (nilai-nilai) karakter  yang 

penulis ambil yaitu suka menolong, peduli social, peduli lingkungan dan 

religious. Akan tetapi masih ada saja peserta didik yang tidak menerapkan 

dalam kehidupan sehari-hari, masih ada peserta didik yang tidak menjaga 

kebersihan. 

b. Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Pengajar. 

Berdasarkan penyajian data yang telah penulis peroleh yaitu: 

1. Hasil observasi penulis bahwa bapak Sahrun Hadi telah membuat program 

tahunan, program semester, silabus, dan RPP. Gur pendidikan agama islam 

juga telah melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dalam membnetuk 

karakter peserta didik dengan menyampaikan materi tentang kasih sayang 

terhadap sesama sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Kemudian penulis 

juga mengobservasi peserta didik yang sedenag melaksanakan kegiatan 
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belajar mengajar, ada seorang peserta didik  yang tidak meminjamkan alat 

tulis kepada teman yang membutuhkannya.  

2. Hasil wawancara dengan ibu Erlis Syarif selaku kepala sekolah SDIT Insan 

Kamil Bandar lampung bahwa baik guru pendidikan agama islam maupun 

guru kelas dan guru mata pelajaran telah mengikuti rapat program kerja 

untuk menyusun perangkat pembelajaran. Penulis juga mewawancarai 

seorang peserta didik yang mengatakan bahwa guru pendidikan agama islam 

mengawali pelajaran dengan menjelaskan indikator yang akan dicapai 

setelah mempelajari materi tersebut. kemudian ketika penulis 

mewawancarai guru pendidikan agama islam mengatakan bahwa beliau 

telah melaksanaakn perannya sebagai pengajar dalam membentuk karakter 

peserra didik dengan menyampaikan materi tentang kasih sayang terhadap 

sesama ini sesuai dengan program pembelajaran yang telah disusun. 

Berdasarkan analisis terhadap penyajian data yang telah dipaparkan 

diatas, maka penulis berpendapat bahwa guru pendidikan agama islam di 

SDIT Insan Kamil Bandar lampung telah melaksanakan peran nya sebagai 

pengajar dalam membentuk karakter peserta didik. Dengan indikator yaitu 

telah membuat rencana program pembelajaran, talah mengajarkan sifat 

saling menyayangi terhadap sesama, dengan metode ceramah dan tanya 

jawab. Hal ini sesuai dengan indikator / nilai-nilai pendidikan karakter yang 

penulis ambil yaitu bersahabat atau komunikatif. Akan tetapi masih ada 

peserta didik yang belum tumbuh rasa kasih sayang terhadap teman hal ini 

dapat terjadi karena metode yang digunakan kurang bervariasi dan guru 
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pendidikan agama islam kurang memanfaatkan media dan teknologi yang 

telah ada. 

c. Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Pembimbing. 

Berdasarkan penyajian data yang telah penulis peroleh yaitu: 

1. Hasil observasi bahwa guru pendidikan agama islam telah melakukan 

perannya sebagai pembimbing dalam membentuk karakter peserta didik. 

Ketika tadarus membaca surat-surat pendek guru pendidikan agama islam 

membantu peserta didik yang masih belum lancar dalam membaca Al-

Quran dan masih ada peserta didik yang belum hafal bacaan sholat dan 

hafalan Juz Amma guru membantu membenarkan. Kemudian penulis 

melihat sebagian besar peserta didik kelas II  sudah mengenakan pakaian 

yang rapih, akan tetapi ada peserta didik yang memakai baju tidak 

dimasukkan. Ketika melaksanakan upacara bendera hari senin juga ada yang 

tidak menggunakan atribut seragam dengan lengkap dan rapih . 

2. Hasil wawancara yang penulis lakukan kepada guru pendidikan agama 

islam, beliau mengatakn bahwa sudah melakukan bimbingan didalam kelas 

maupun diluar kelas. Dengan cara memberikan bimbingan bacan sholat, 

cara membaca Al-Quran dengan benar, adab dalam bergaul yang tidak boleh 

pilih-pilih, adab bergaul terhadap lawan jenis, dan adab terhadap bapak dan 

ibu guru, kemudian penulis juga mewawancarai peserta didik yang 

mengatakan bahwa guru pendidikan agama islam membimbing bacan 

sholat, Juz Amma dan bacaan Al-Quran  
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Berdasarkan analisis terhadap data yang telah dipaparkan diatas guru 

pendidikan agama islam di SDIT Insan Kamil Bandar Lampung telah 

menjalankan perannnya sebagi pembimbing dalam membentuk karakter 

peserta didik dengan cara membimbing bacaan sholat, cara mebaca Al-

Quran, membimbing adab pergaulan, membimbing untuk berpakaian yang 

rapih bagi peserta didiknya. Kegiatan ini termasuk kedalam indikator nilai-

nilai karakter yang penulis ambil yaitu : religius dan  disiplin  akan tetapi 

masih ada peserta didik yang belum hafal bacaan sholat, belum bisa 

membaca Al-Quran padahal guru pendidikan agama islam sedah berusaha 

semaksimal mungkin. Kemudian ada juga peserta didik yang tidak 

berpakaian rapih yaitu memasukan baju, kemudian ada peserta didik yang 

tidak memakai topi, dasi dan ikat pinggang. 

d. Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Pengarah  

Berdasarkan penyajian data yang telah penulis peroleh yaitu: 

1. Hasil observasi guru pendidikan agama islam telah melaksanakan perannya 

sebagai pengarah. Setelah peserta didik  melaksanakan senam pagi guru 

pendidikan agama islam memberikan pengarahan untuk melaksanakan rabu 

bersih, baik lingkungan kelas ataupun lingkungan sekolah. Para guru 

mengarahkan kemudian mengontrol peserta didik untuk membersihkan 

kelas. Akan tetapi hasil observasi penulis melihat ada peserta didik yang 

tidak ikut memebersihkan lingkungan, padahal guru agama islam dan guru 

olahraga telah memberikan pengarahan sebelumnya agar para peserta didik 

tidak ada yang tidak bekerja memebersihkan kelas dan lingkungan sekolah. 
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Ada peserta didik yang duduk-duduk, mengobrol, bermain, bahkan ada yang 

jajan dikantin sekolah. 

2. Hasil wawancara terhadap guru pendidikan agama islam mengatakan bahwa 

setiap hari rabu para dewan guru selalu mengarahkan untuk menjaga 

kebersihan. Kemudian kepala sekolah Ibu Erlis Syarif juga menambahkan 

bahwa dewan guru telah mengarahkan peserta didik dalam hal kerapihan, 

kebersihan, ketika didalam kelas pada saat proses belajar mengajar dan 

ketika upacara bendera. Meskipun telah memberikan pengarahan masih ada 

peserta didik yang membuang sampah sembarangan. 

Dari data yang penulis peroleh maka dapat dikatakan guru pendidikan 

agama islam telah melaksanakan perannya sebagai pengarah dalam 

membentuk karakter peserta didk di SDIT Insan Kamil Bandar Lampung 

dimulai dari kebersihan dan kerapihan. Hal ini sesuai dengan indikator / 

nilai-nilai karakter yang penulis ambil yaitu peduli lingkungan. Walaupun 

guru sudah memeberikan pengarahan mengenai hal tersebut tetapi masih 

ada peserta didik yang mebuang sampah sembarangan. 

e. Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Pelatih 

Berdasarkan penyajian data yang telah penulis proleh yaitu: 

1. Hasil observasi yang penulis peroleh yaitu Guru pendidikan agama islam 

mengucapkan salam ketika membuka proses belajar mengajar dikelas, 

kemudian berdoa bersama dan membaca Juz amma atau surat-surat pendek 

didalam Al-Quran. Meskipun kegiatan ini sudah dilakukan rutin setiap hari 

tetapi masih ada peserta didik yang bermain-main, mengobrol ketika berdoa 
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dan membaca surat-surat pendek, oleh karena itu guru pendidikan agama 

islam menghukum peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan ini dengan 

baik. Guru pendidikan agama islam juga melatih peserta didik untuk sholat 

berjamaah yang diikuti seluruh kelas dari kelas I sampai kelas IV bersama 

dengan dewan guru, tetapi tidak semua guru  ikut sholat berjamaah karna 

ada sebagian guru yang mengawasi peserta didik ketika melaksanakan 

sholat. 

2. Hasil wawancara dengan guru pendidikan agama islam yang menyatakan 

bahwa sebagai guru pendidikan agama islam berperan dalam melatih peserta 

didik untuk membentu karakter religius seperti berdoa, membaca surat-surat 

pendek atau tadarus dengan metode kegiatan rutin atau pembiasaan, 

keteladanan, nasihat dan teguran. Kemudian guru pendidikan agama islam 

juga melatih peserta didik untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kegiatan 

sholat berjamaah dilaksanakan setiap hari pada waktu duha dan zuhur akan 

tetapi ada beberapa peserata didik tidak mengikuti pelaksanaan sholat 

berjamaah dengan alasan tidak membawa alat/perlengkapan  sholat. Guru 

pendidikan agama islam juga tidak menampikan bahwa bisa jadi anak-anak 

bosan terhadap kegiatan sholat berjamaah ini karena sejauh ini, hanya 

metode nasihat, pembiasaan / kegiatan rutin dan metode teguran yang 

dilaksanakan. 

Dari pemaparan penyajian data yang dijelaskan diatas maka analisis 

menurut penulis bahwa guru pendidikan agama telah melaksanakan 

perannya sebagai pelatih dalam pembentukan karakter peserta didik di SDIT 
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Insan Kamil Bandar Lampung dengan cara berdoa bersama, membaca surat 

– surat pendek, dan melaksanakan sholat berjamaah ini masuk kedalam 

indikator atau nilai-nilai karakter yaitu religius, disiplin dan gemar 

membaca. Meskipun begitu ada bebrapa kendala seperti kurangnya metode 

yang diperlukan oleh guru menyebabkan peserta didik merasa bosan dan 

kurangnya keteladanan dari dewan guru yang masih kurang mendukung 

kegiatan sholat berjamaah. 

f. Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Teladan 

Berdasarka observasi dan wawancara yang penulis lakukan maka diperoleh 

data: 

1. Hasil observasi penulis melihat ketika pagi hari setelah bel berbunyi peserta 

didik baris didepan kelas masing-masing dan didampingi bapak dan ibu 

guru juga guru pendidikan agama islam itu mereka bersalaman sembari 

mengucapkan salam dan masuk kedalam kelas dengan rapih. Tetapi bila 

dilihat keseluruhan ada beberapa peserta didik yang baris tidak rapih dan 

lupa atau sengaja tidak mengucapkan salam dan guru pendidikan agama 

islam memberikan teguran yaitu guru agama islam yang lebih dulu 

memberikan salam. Guru pendidikan agama islam juga berangkat sekolah 

sepuluh menit sebelum bel masuk berbunyi.  

2. Hasil wawancara kepada guru pendidikan agama islam bahwa teladan yang 

dicontohkan adalah bersikap ramah, sopan santun, gaya berbicara, gaya 

berjalan, senyum salam dan mengucapkan salam. Kemudian wawancara 

kepada peserta didik menyatakan bahwa guru pendidikan agama islam 
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termasuk guru yang rajin berangkat pagi kurang lebih 15 menit sebelum bel 

masuk berbunyi, tetapi masih ada peserta didik yang datang terlambat 

karena bangun kesiangan. 

Dari pemaparan hasil observasi dan wawncara penulis, maka guru 

pendidikan agama islam telah melaksanakan perannya sebagai teladan 

dalam membentuk karakter peserta didik dengan cara mencontohkan sikap 

ramah, sopan, santun, gaya berbicara, gaya berjalan senyum, salaman dan 

mengucapkan salam serta berangkat lebih awal untuk menghindari 

terlambat. Hal ini sesuai dengan  indikator / nilai-nilai  karakter yaitu cinta 

damai dan disiplin. Walaupun begitu masih ada peserta didik yang terlambat 

dan ada peserta didik yang ketika bersalaman lupa mengucapkan salam. 

g. Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Penilai  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis mendapatkan data: 

1. Hasil observasi penulis melihat guru pendidikan agama islam memeberikan 

tanggung jawab kepada peserta didik dengan memberikan pekerjaan rumah 

yang harus dikerjakan sebagi nilai tugas. bukan hanya pekerjaan rumah 

Guru pendidikan agama islam juga menilai praktek sholat dan sholat 

berjamaah sebagai nilai praktek. 

2. Hasil wawancara terhadap guru Pendidikan agama islam mengatakan bahwa 

Guru pendidian agama islam telah memberikan pekerjaan rumah sebagi 

bentuk melatih tanggung jawab peserta didik dan apabila ada yang tidak 

mengerjakan pekerjaan rumah maka guru pendidikan agama islam akan 

memberikan hukuman. Diperkuat dengan wawancara kepada peserta didik 



99 

 

yang mengatakan bahwa apabila tidak mengerjakan pekerjaan rumah maka 

dihukum dengan membaca surat pendek /Juz Amma. Selain itu kebersihan 

dan kerapihan pakaian dan praktek sholat serta sholat berjamaah juga masuk 

kedalam penilaian. 

Dari hasil observasi dan wawancara maka dapat dilakukan guru 

pendidikan agama islam telah melaksanakan perannya sebagai penilai yaitu 

dengan cara menilai dengan memberikan pekerjaan rumah sebagai bentuk 

tanggung jawab peserta didik sebagai pelajar, kemudian praktek sholat dan 

sholat berjamaah juga masuk kedalam penilaian praktek. Hal ini  Sesuai 

dengan indikator / nilai-nilai karakter yaitu tanggung jawab, disiplin, 

religius, dan kerja keras. Meski sudah diberikan pekerjaan rumah masih ada 

peserta didik yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah dan masih ada yang 

tidak mengikuti sholat berjamaah.  

h. Peran Guru Pendidikan Agam Islam Sebagai Evaluator 

Berdasarkan wawancara dan observasi maka diperoleh data: 

1. Hasil observasi guru pendidikan agama islam memberikan soal-soal setelah 

menjelaskan materi ketika proses belajar mengajar dan membahas soal-soal 

tersebut. Ketika melaksanakan ulangan harian penulis melihat beberapa 

peserta didik yang melirik jawaban temannya dan ada yang membuka 

catatan. 

2. Hasil wawancara terhadap guru pendidikan agama islam beliau 

memeberikan soal-soal tes berupa tes lisan dan tulisan dengan metode tanya 

jawab, cardshot dan hafalan. Kemudian diperkuat dengan wawancara 
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terhadap peserta didik bahwa guru pendidiakn agama islam memberikan 

soal-soal latihan dan juga ulangan berupa tes lisan dan tulisan, ulangan 

harian ini untuk, melatih peserta didik supaya bersikap jujur terhadap diri 

sendiri 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi guru pendidikan agama 

islam sudah melaksanakan perannya sebagai evaluator dalam membentu k 

karakter peserta didik dengan cara memebrikan tes berupa lisan dan tulisan. 

Guna melihat sejauh mana pengetahuan peserta didik tersebut dalam 

memahami pelajaran dan sebagai evaluasi seberapa jujur para peserta didik 

dalam mengerjakan ulangan. Akan tetapi masih ada saja beberapa peserta 

didik yang mencontek. Kemudian metode evaluasi dari guru pendidikan 

agama islam juga masih kurang menarik hanya sebatas, mengerjakan soal-

soal dan bertanya secara lisan padahal masih banyak metode yang dapat 

dipergunakan. Sesuai dengan  indikator / nilai-nilai karakter yaitu jujur, 

kerja keras dan mandiri. 

Berdasarkan hasil penelitian, selain peran dari guru pendidikan agama islam ada 

beberapa faktor yang mendukung terbentuknya karakter peserta didik diantaranya 

yaitu : 

1. Adanya motivasi dan dukungan dari orang tua 

Motivasi pola hidup berkarakter tidak hanya diberikan oleh pihak 

sekolah saja, melainkan juga dari orang tua, karena setelah sampai 

rumahlah siswa dibina oleh orang tua masing-masing. Ini sesuai dengan 

teori yang menyebutkan bahwa keluarga merupakan satuan sosial yang 



101 

 

paling sederhana dalam kehidupan manusia. Anggota-anggota terdiri atas 

ayah, ibu dan anak-anak Bagi anak-anak keluarga merupakan lingkungan 

sosial pertama yang dikenalnya. Dengan demikian kehidupan keluarga 

menjadi fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan anak.  

Jalaludin mengutip pendapat dari Sigmund Freud dengan konsep 

Father Image (citra kebapakan) menyatakan bahwa perkembangan jiwa 

kagamaan anak diengaruhi oleh citra anak terhadap bapaknya. Jika 

seorang bapak menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik, maka 

anak akan cenderung mengidentifikasikan sikap dan tingkah laku sang 

bapak pada dirinya. Demikian pula sebaliknya jika bapak menampilkan 

sikap buruk juga akan berpegaruh terhadap pembetukan kepribadian 

anak.
47

 

Pengaruh kedua orang tua terhadap perkembangan jiwa keagamaan 

anak dalam pandangan Islam sudah lama disadari. Oleh karena itu 

sebagai intervensi terhadap perkembangan jiwa keagamaan tersebut, 

kedua orang tua diberi beban tanggung jawab. Ada semacam rangkaian 

ketentuan yang dianjurkan kepada orang tua, yaitu mengazakan telinga 

bayi yang baru lahir, mengqiqah, memberi nama yang baik, mengajarkan 

membaca Al-Qur’an, membiasakan shalat serta bimbingan lainnya yang 

sejalan dengan perintah agama. Keluarga dinilai sebagai faktor 

yangpaling dominan dalam meletakkan dasar bagi perkembangan jiwa 

                                                           
47
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keagamaan.
48

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan keluarga adalah merupakan suatu hal yang sangat 

berpebgaruh sekali terhadap proses pendidikan karakter yang selama ini 

diterima siswa, dalam arti apabila lingkungan keuarga baik maka baik 

pula kepribadian anak, yang mana hal tersebut merupakan alat penunjang 

dalam pembentukan karakter siswa. Begitu juga sebaliknya ketika 

lingkungan keluarga buruk, maka buruk pula kepriadian anak dan hal 

tersebut merupakan pebghambat dalam pembinaan anak.  

2. Adanya kebiasaan atau tradisi yang ada di SDIT Insan Kamil Bandar 

Lampung  

Kebiasaan dalam keseharian berperilaku dalam sekolah juga dapat 

mempengaruhi karakter siswa, sehingga tanpa ada paksaan siswa sudah 

terbiasa mengerjakannya, sebagai contoh tradisi di SDIT Insan Kamil 

Bandar Lampung adalah sholat berjama’ah, dan waktu Masuk kelas 

peserta didik terlebih dahulu bersalaman dengan guru dilarang 

mendahului guru. Dari shalat tersebut siswa akan terbiasa untuk 

melaksanakan shalat berjama’ah baik di sekolah maupun di rumah, 

sehingga siswa sendiri akan sadar, dari pembiasaan siswa tidak 

mendahului guru dikelas adalah bertujuan agar para murid menghormati 

orang yang lebih tua. Strategi ini mempunyai peranan yang penting 

dalam pembentukan karakter yang baik. Karena dalam pembiasaan ini 

menjadi tumbuh dan berkembang dengan baik dan tentunya dengan 
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pembiasaan-pembiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-

hari sehingga muncul suatu rutinitas yang baik dan tidak menyimpang 

dari ajaran agama Islam.  

Menurut Hamzah Ya’qub salah satu faktor terpenting di dalam 

tingkah laku manusia adalah kebiasaan atau adat kebiasaan. Yang 

dimaksud dengan kebiasaan adalah perbuatan-perbuatan yang selalu 

diulang-ulang sehigga menjadi mudah dikerjakan, contohnya: bangun 

tengah malam, mengerjakan shalat tahajud,. Contoh tersebut di atas dapat 

memberi kesan bahwa segala pekerjaan jika dilakukan secara berulang-

ulang dengan penuh kegemaran akan menjadi kebiasaan.
49

 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya 

kebiasaan atau tradisi yang ada di sekolah itu juga sangat mempengaruhi 

faktor pembentukan karakter siswa. Karena dalam pembiasaan yang baik 

maka menjadi tumbuh dan berkembang dengan baik dan tentunya dengan 

pembiasaan-pembiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-

hari sehingga muncul suatu rutinitasyang baik yang tidak menyimpnag 

dari ajaran agama Islam.  

3. Adanya kesadaran pada diri siswa  

Siswa kurang sadar akan pentingnya kegiatan keagamaan yang 

dilakukan oleh sekolah, apalagi kegiatan tersebut berkaitan dengan 

pembinaan akhlak siswa. Ini sesuai dengan teori yang menyebutkan 

bahwa dengan menggunakan kaidah fiqih mengemukakan bahwa diri 
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sendiri termasuk orang yang di bebani tanggung jawab pendidikan 

menurut Islam, apabila manusia telah mencapai tingkat mukallaf ia 

menjadi tanggung jawab sendiri terhadap mempelajari dan mengamalkan 

ajaran agama Islam.  

 Kalau ditarik dalam istilah pendidikan Islam, orang mukallaf 

adalah orang yang sudah dewasa sehingga sudah semestinya ia 

bertanggungjawab terhadap apa yang harus dikerjakan dan apa yang 

harus ditinggalkan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan keluarga atau 

semua anggota keluarga yang mendidik pertama kali. Perkembangan 

agama pada seseorang sangat ditentukan oleh pendidikan dan 

pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa-masa pertumbuhan 

yang pertama (masa anak) dari umur 0-12 tahun.
50

  

4. Adanya kebersamaan dalam diri masing-masing guru dalam pembentukan 

karakter siswa  

Kebersamaan dalam sekolah sangat diperlukan sehingga antara 

guru satu dengan guru yang lain ada kerjasamanya dalam menerapkan 

pembentukan karakter siswa tidak pandang bulu, wujud dari kerja sama 

dengan adanya program kegiatan pembentukan karakter siswa yang dibuat 

oleh para guru, disamping itu komunikasi antara guru dan civites sekolah 

juga sangat diperlukan sehingga tidak ada salah persepsi atau miss 

understanding.  
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5. Adanya dukungan positif dari lingkungan sekitar sekolah  

Adanya dukungan positif dari lingkungan juga sangat penting 

untuk lebih memajukan sekolah, dengan dukungan positif juga akan 

membawa dampak yang baik juga untuk lingkungan sekolah, 

mendekatkan sekolah dengan lingkungan sekitar sekolah, seperti contoh 

pembiasaan membagi hewan qurban pada saat Idul Qurban juga menjadi 

salah satu bentuk menimbulkan hubungan baik sekolah dengan 

lingkungan sekolah.  

Kemudian keberhasilan penelitian yang belum maksimal juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor penghambat diantanya yaitu:  

1. Lingkungan Masyarakat (Pergaulan) Yang Kurang Mendukung.  

Keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan pembelajaran 

sedikit banyaknya juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jika 

keberadaan lingkungan sekitar mampu mencerminkapositif bagi prose 

pembelajaran, maka ia mampu memberikan kontribusi yang baik bagi 

pelaksanaan pendidikan. Sebaliknya jika kontribusi lingkungan tidak 

terbukti tidak relevan dengan proses pembelajran, jelas kan 

mempengaruhi kekurangan maksimal proses pendidikan itu sendiri. 

Lingkungan pergaulan menurut Hamzah Ya’qub adalah lingkungan 

keluarga, lingkungan organisasi, lingkungan kehidupan ekoomi dan 

lingkungan yang bersifat ekonomi dan lingkungan pergaulan yang bebas. 
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Demikian faktor lingkungan ang dipandang cukup menentuka 

pematangan watak dan tingkah laku seseorang.
51

 

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa lingkungan sekolah 

di SDIT Insan Kamil Bandar Lampung kurang mendukung untuk 

terlaksananya kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut dibuktikan dengan 

keadaan lingkungan masyarakat yang kurang mendukung, di samping itu 

pergaulan siswa yang terlalu tertutup dengan masyarakat sekitar, di 

samping itu suasana sekitarnya kurang tenang karena sekolah tertelak 

dipinggir jalan. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan dan 

orang tua juga mempengaruhi kegiatan pembelajaran.  

Dari uraian data di atas dapat disimpilkan bahwa lingkungan 

masyarakat bukan merupakan lingkungan yang mengandung unsur 

tanggung jawab, melainkan hanya merupakan unsur pengaruh belaka, 

tapi norma dan tata nilai yang ada terkadang lebih mengikat sifatnya. 

Bahkan terkadang pengaruhnya lebih besar dan perkembangan jiwa 

keagamaan baik dalam bentuk positif maupun negatif. Misalnya 

lingkungan masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat akan 

yang akan berpengaruh positif bagi perkembangan jiwa keagamaan anak, 

akan tetapi lingkungan masyarakat yang tradisi keagamaannya kurang 

maka akan membawa pengaruh yang negtif terhadap perkembangan jiwa 

keagamaan anak.  
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2. Latar Belakang Siswa Yang Kurang Mendukung  

Karena para siswa berangkat dari latar belakang siswa yang 

berbeda, maka tingkat agama dan keimannya juga berbeda-beda. 

Lingkungan keluarga merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh 

sekali terhadap poses pendidikan akhlak yang selama ini diterima siswa, 

denga kata lain apabila anak berasal dari latar belakang keluarga ayang 

agamis maka kepribadian atau akhlak anak akan baik, akan tetapi lain 

halnya apabila latar belakang anak buruk maka kepribadian atau akhlak 

anak juga akan buruk.  

3. Kurangnya Sarana Dan Prasarana  

Guna menunjang strategi guru agama Islam dalam pembentukan 

karakter peserta didik maka juga harus ada kegiatan-kegiatan yang bisa 

mendukungnya. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa berjalan lancar apabila 

sarana dan prasaranya dapat dipenuhi, namun apabila sarana dan 

prasaranya kurang maka hal tersebut menjadi kendala bagi pelaksanaan 

kegiatan Keberadaan sarana fasilitas yang cukup dan berdayaguna 

biasanya sangat membantu proses pelaksanaan sebagai aktivitas belajar 

mengajar. Sebaliknya,  

Keberadaan sarana dan fasilitasnya yang kurang biasanya cukup 

menghambat kegiatan belajar mengajar. Dari penyajian data yang telah 

ditemukan, terlihat bahwa keberadaan sarana dan fasilitas di SDIT Insan 

Kamil, khususnya untuk mata pelajaran agama Islam masih belum 

sempurna. sekolah hanya memiliki beberapa buku paket saja, itupu hanya 
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sebagai buku pengangan guru dalam mengajar dan sarana untuk proses 

ibadah pun masih kurang maksimal, seperti masjid, karna masih dalam 

proses pembangunan. Dari uraian ini, dapat dikatakan bahwa faktor 

sarana dan fasilitas yang tersedia masih kurang mendukung dalam 

pembentukan karakter religius siswa.  

4. Pengaruh Dari Teknologi Handphon, Tanyangan Televis Atau Media 

Cetak  

Tayangan televisi yang kurang mendidik merupakan pengaruh 

yang tidak baik bagi anak-anak, karena secara tidak langsung 

memberikan contoh yang kurang baik sehingga dikhawatirkan anak-anak 

meniru. Tanyangang televisi yang sifatnya tidak mendidik juga akan 

membawa pengaruh yang kurang baik terhadap akhlak siswa, apalagi 

tayangan televisi sekarang banya adanya acara yang kurang mendidik, 

contohnya, adanya sinetron yang mencerminkan tentang pergauan remaja 

bebas, dari bayangan tersebut maka akan besar kemungkinannya 

membawa pengaruh yang kurang baik pada siswa, maka kalau anak-anak 

didik kita tidak dibekali dengan ilmu agama maka ia akan terjerumus 

kedalamnya. Selain itu teknologi and phone yang sudah sring digunakan 

oleh anak anak bermain game online yang didalam nya sering 

menampilkan gambar atau foto yang kurang baik. Belum lagi sekarang 

marak dengan majalah-majalah yang menyajikan tentang beragam 

busana yang kurang pas, kurang pantas dipakai oleh budaya kita. Oleh 
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karena itu kita harus berhati-hati memberikan pengarahan kepada anak-

anak kita agar selalu memegang ajaran agama.  

Dengan begitu sebagia orang tua hendaknya memberikan 

pengawasan serta bimbingan terhadap acara televise yang aka ditonton 

oleh anak terlebih jaringan intenet yang bisa mengakses apapun.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


