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ABSTRAK 

Pendidikan karakter termasuk kebutuhan yang harus dimiliki bagi generasi penerus 

bangsa, karena semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuam pada era Globalisasi 

saat ini membawa dampak tersendiri pada setiap individunya. Meningkatnya laju perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi juga membawa pengaruh bagi peradaban dunia yakni membuat 

peradaban terasa sempit dan serba terbuka, sehingga semua aktivitas dilakukan di dalam rumah, 

khususnya bidang pendidikan. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori 

Internalisasi Nilai-Nilai Karakter pada Pembelajaran PAI Secara Daring Data dikumpulkan 

melalui: (1) observasi, (2) dokumentasi, dan (3) wawancara mendalam kepada kepala sekolah, 

dan Guru PAI, validasi dan keabsahan data dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik 

Dari hasil penelusuran silabus dan RPP PAI, nilai karakter yang diintegrasikan hanya 

religius, jujur, tanggung jawab dan peduli sosial. Metode yang digunakan yaitu metode 

megajarkan, keteladanan dan refleksi. Dari segi pelaksanaan pendidikan karakter dalam PAI di 

SD Islam Assalam  tidak berbeda dengan pelaksanaan pembelajaran pada umumnya/sebelum 

adanya program pendidikan  karakter. Perbedaannya terletak pada perencanaan pembelajaran, 

yaitu terdapat satu kolom yang disediakan untuk nilai karakter yang akan dikembangkan .  

Internalisasi Pendidikan Karakter dalam PAI di SD Islam Assalam Sukarame terbilang bagus 

karena menimbulkan dampak yang positif bagi karakter peserta didik. 

 

Kata kunci: Nilai-Nilai Karakter, Pembelajaran PAI, Daring 
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MOTTO 

فَِإَذا فَ َرْغَت فَاْنَصبْ ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا  َوِإََلٰ َربَِّك فَاْرَغبْ  
 
 

Artinya :Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.Maka apabila kamu telah selesai (dari 

sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,  dan hanya kepada 

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.(Q.S.Al-Insyirah, Ayat : 6-8) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari pembahasan 

yang terlalu melebar maupun kesalah pahaman, maka penulis merasa perlu menegaskan beberapa kata 

yang dipandang pokok dalam penulisan judul skripsi ini, adapun judul skripsi yang dimaksud adalah 

―Pelaksanaan  Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran PAI Dalam Pembelajaran Daring SD Islam 

Assalam”oleh karenanya penulis berupaya menegaskan beberapa kata pokok pada tema tersebut 

sebagai berikut: 

1. Pendidikan Karakter 

Kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut education yang secara etimologi terbentuk 

dari dua kata kerja yang dimaknai tidak sama karena tercampur dalam bahasa Latin dan kata 

majemuk yaitu, educatum dan educere1
Dalam bahasa Latinnya dikatakan dengan educatum yang 

berasaldari kata E (perkembangan dari dalam ke luar) dan Duco (sedang berkembang) karena 

merupakan konotasi membiasakan atau memahirkan. Jika dilihat dalam konteks manusia terhadap 

hewan pendidikan disebut menjinakkan hewan-hewan liar agar bisa dipelihara, sedangkan dalam 

konteks manusia terhadap tumbuhan yaitu menyuburkan atau mengolah tanah agar dapat 

menghasilkan panen buah yang melimpah. Arti singkatnya adalah sebuah upaya pembiasaan, 

penumbuhan, peralihan dari yang semula tidak terkonsep menjadi teratur dan terarah 

Kata educere merupakan kata majemuk yang berasal dari preposisi ex (keluar dari) dan 

kata kerja ducere (memimpin), sehingga diartikan dengan upaya pengeluaran yang terpimpin. 

Jadi, kesimpulan arti kata pendidikan secara etimologi ialah proses pembimbingan terpimpin 

dengan tujuan tertatanya kehidupan yang akan di hadapi di dalam Pelaksanaan  pendidikan. 

Dalam makna terminologi kata pendidikan diartikan dengan teknik atau memperbaiki kepribadian 

diri didalam menjalankan kehidupan lingkup pribadi, keluarga dan masyarakat.
2
 Didalam kata 

lain pendidikan adalah bentuk pengasingan manusia dari zamannya dan amnesti kondisi 

pemaksaan tipu daya sarana.
3
 

Jadi, dari berbagai paparan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah 

kegiatan memanusiakan manusia dari yang semula tidak terkontrol menjadi terarah dan tertib 

didalam menjalani kehidupan sosial guna mencapai kesejahteraan hidupnya. 

Kata karakter secara etimologi berarti sesuatu yang melekat dalam diri menjadi bentuk 

kebiasaan yang dilakukan tanpa adanya paksaan maupun pertimbangan. Sedangkan secara 

terminologi sendiri berarti watak atau tabiat yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Dari 

kedua definisi tersebut dapat dikaji bahwa karakter adalah keadaan jiwa atau kepribadian 

seseorang yang telah ada dan dapat berubah jika telah terpengaruhi oleh keadaan sekitarnya. 

Pengertian pendidikan karakter dapat diartikan sebagai pendidikan moral, pendidikan 

budi pekerti, pendidikan nilai, pendidikan watak, yang bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan peserta didik dalam menentukan baik dan buruk, memelihara apa yang baik dan 

menerapkanya di dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                     
1Doni Koesoema A, Pendidikan Karakter (Jakarta: Garsindo, 2007), hl. 53. 
2 Riyan Nuryadin dkk, Teologi untuk Pendidikan Islam (Yogyakarta: K-Media, 2015), h. 175. 

3 Sara Pejakovie, Contemporary Understanding of Education in the Rift between OntologicalRelativity and the 

Transformed Media Culture, World Journal of Education, Vol. 6, No. 2 (March,2016), h.36. 
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Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa pengertian pendidikan karakter adalah 

sebuah upaya mendidik moral atau membentuk watak yang baik melalui pendidikan budi pekerti 

yang diterapkan dalam kehidupan sehari-sehari sehingga seseorang itu memiliki sifat yang 

bertanggung jawab, jujur dan bisa membedakan mana yang baik serta buruk. 

Adapun  Pendidikan  karakter yang  diterapkan di SD Islam Assalam sebagai berikut: 

a. Karakter Religius 

Karakter religius adalah sumber dari pendidikan karakter yang berlaku di sekolah 

SD Islam Assalam, karena merupakan naungan Kementrian Agama maka sangat ditekankan 

dalam nilai agama di dalamnya. Karakter religious merupakan karakter paling dasar yang 

ada dalam diri seseorang dan menjadi langkah awal dalam mengembangkan sifat, sikap, dan 

juga perilaku yang mencerminkan peserta didik yang Islami 

Pendidikan karakter  menjadi sebuah pergerakan pendidikan  yang mendukung 

pengembangan sosial, emosional, dan pengembangan etik para siswa. Menurut Samani 

dan Hariyanto pendidikan karakter adalahproses pemberian tuntutan kepada peserta didik 

untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta 

rasa dan karsa.
4

 

Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai,pendidikan  budi 

pekerti,pendidikan moral,pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan 

peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara yang baik, dan 

mewujudkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut    pusat    Bahasa    Departemen    Pendidikan    Nasional, Religi berarti 

―kepercayaan akan adanya Tuhan‖, sedangkan religius diartikan ―taat‖ pada agama; saleh‖ 

Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran  terhadap  pelaksanaan  ibadah  agama  lain,  dan  selalu  hidup  rukun 

dengan pemeluk agama lain.Karakter religius yaitu sikap dan perilaku patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya,toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 

lain,serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain 

Karakter religious yang melekat pada diri seseorang akan mempengaruhi orang 

disekitarnya untuk berperilaku religious juga. Karakter tersebut akan terlihat dari cara 

berpikir dan bertindak yang selalau dijiwai dengan nilai-nilai Islam. Bila dilihat dari segi 

perilakunya,orang yang memiliki karakter religius selalu menunjukkan keteguhannya dalam   

keyakinan,kepatuhannya   dalam   beribadah,menjaga   hubungan   baik   sesama manusia 

dan alam sekitar. Bila dilihat dati tata cara berbicara,orang berkarakter religious akan  selalu  

berbicara  dengan  bahasa  yang  sopan,selalu  mengucapkan  salam  saat berjumpa atau 

berpisah. 

Pendidikan  karakter  berbasis  religious  sejalan  dengan  prioritas  pendidikan 

nasional,dapat dilihat pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada setiap jenjang 

pendidikan.Kemampuan yang harus dikembangkan pada peserta didik melalui sekolah 

adalah berbagai kemampuan yang akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang 

berketuhanan  dan  mengemban  amanah  sebagai  pemimpin  didunia.Kemampuan  yang 

perlu dikembangkan pada peserta didik Indonesia adalah kemampuan mengabdi kepada 

Tuhan yang  menciptakannya,kempuan  menjadi  diri  sendiri,  kemampuan untuk  hidup 

                                                     
4 Samaniand Hariyanto, Konsep Dan Model Pendidikan Karakter (Bandung: Remaja Rosdakarya,2012), h.45 
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secara harmoni dengan manusia dan makhluk lainnya, dan kempuan untuk menjadikan dunia 

ini sebagai wahana kemakmuran dan kesejahteraan bersama..
5
 

b. Sikap dan Perilaku Jujur 

Kejujuran dalam zaman ini merupakan karakter yang semakin langka dan sangat 

jarang sekali mendapati peserta didik yang memiliki kejujuran yang ada dalam dirinya, 

padahal dengan menanamkan kejujuran juga bisa memperbaiki nasib bangsa. 

Dengan memiliki kejujuran peserta didik akan lebih mudah dan lebih akrab 

dengan masyarakat karena masyarakat saat ini sangat menginginkan kejujuran pada 

setiap karakter seseorang. 

Di sekolah kejujuran sangat perlu untuk di tekankan terutama saat ujian 

berlangsung, mengerjakan tugas-tugasnya dengan hasil jerih payahnya sendiri, 

menerapkan kantin kejujuran, berani mengakui kesalahan dan meminta maaf dan lain 

sebagainya 

c. Disiplin  

Karakter disiplin merupakan hal sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap 

peserta didik, karena karakter disiplin bukan hanya di terapkan di angkutan umum saja 

seperti di saat pemberangkatan kereta , kita di haruskan untuk datang tepat di sebelum 

jadwal pemberangkatan melainkan kedisiplinan itu dilakukan karena kesadaran diri 

sendiri untuk menggapai keberhasilan yang tinggi. Terutama dalam menerapkan disiplin 

waktu di sekolahan maupun di rumah, karena seorang peserta didik yang menjalankan 

segala aktivitasnya dengan penuh kedisiplinan bisa dipastikan ia cenderung akan 

menghargai waktu dan mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal yang sudah di tetapkan. 

d. Mencintai kebersihan dan Lingkungannya 

SD Islam Assalam sangat menekankan dalam mencintai kebersihan dan 

lingkungan di sekitar sekolahan. Selain itu terdapat kalimat ―kebersihan merupakan 

sebagaian dari iman‖ itulah kata mutiara yang sering di dapati di setiap tempat yang kita 

singgahi terutama di dalam sekolahan karena denga menjaga lingkungan maupun 

kebersihan diri kita sebagai bukti bahwa kita senantiasa menjaga, merawat anugrah dan 

ciptaan Allah SWT yang telah di limpahkan kepada manusia. 

2. Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Proses pembentukan jasmani dan rohani yang berlandaskan hukum-hukum ajaran agama 

Islam dalam mencapai kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Pendidikan Agama 

Islam merupakan pembinaan kehidupan peserta didik dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 

ajaran agama Islam sehingga ia mampu mengamalkan syariat secara benar yang sesuai dengan 

pengetahuan agama.
6
 

3. Pembelajaran Daring 

Pembelajaran daring merupakan suatu pembelajaran jarak jauh berbasis internet guna 

untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan meratakan penggunaan teknologi.
7
 Arti lain 

                                                     
5Primadani Rucy Zunianingtyas,―Implementasi Pendidikan Karakter Religius pada Siswa Kelas X SMA‖ (Skripsi—

Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2014), h. 3. 

 6 M. Arifin,  Kapita Selekta Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 5. 

7 Irma Marciana Rumengan dkk, Pembelajaran Daring Pendidikan dan Pelatihan Aparatur SipilNegara Badan 
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pembelajaran ini hanya dapat dilakukan jika terhubung dengan koneksi jaringan internet dan alat 

penunjang lainya seperti gadget dan computer. Pembelajaran daring bertujuan untuk memberikan 

layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan (daring) yang bersifat masif dan terbuka untuk 

menjangkau peminat yang yang lebih banyak dan lebih luas.
8
 

Pembelajaran daring lebih menekankan pada ketelitian dan kejelian peserta didik dalam 

menerima dan mengolah informasi yang di sajikan olenh pendidik secara online. Adapun konsep 

pembelajaran daring memiliki konsep yang tidak jauh beda dengan pembelajaran e-learning. 

Dalam pembelajaran ini juga terdapat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki.Adapun beberapa 

kelebihan dari pembelajaran daring yaitu fleksibel atau keluwesan waktu dan tempat belajar, 

misalnya belajar dapat dilakukan di ruang tamu, kamar tidur, warung kopi dengan memanfaatkan 

wifi dimanapun berada bisa di terapkan pembelajaranya. Kemudian dapat mengatasi 

permasalahan yang berkaitan dengan jarak, misalnya peserta didik tidak harus pergi ke sekolah 

dahulu untuk belajar. Tidak ada batasan dan dapat mencakup area yang lebih luas. Bisa 

membangun suasana baru dimana dengan suasana baru tersebut dapat menumbuhkan antusias 

peserta didik dalam belajar bagi peserta didik yang memang niat belajar 

Kekurangan yang dimiliki pembelajaran ini yaitu peserta didik sulit untuk fokus dalam 

proses pembelajaran berlangsung dikarenakan suasana rumah yang kurang kondusif. 

Keterbatasan kuota internet atau paket internet atau wifi yang menjadi penghubung dalam 

pembelajaran daring. Keterbatasanorang tua sehingga tidak memiliki alat penunjang yang 

mumpuni seperti gadget, laptop, komputer dan lain sebagainya. Terlebih lagi pembelajaran daring 

mengakibatkan kurangnya interaksi antara guru dan peserta didik bahkan antara peserta didik itu 

sendiri. Karena kurangnya interaksi ini dapat menghambat terbentuknya moral dalam proses 

belajar mengajar 

Adapun di SD Islam Assalam menerapkan pembelajaran daring dengan menggunakan 

aplikasi Zoom Meeting dan juga menggunakan aplikasi WhatsApp guna memudahkan untuk 

memberikan informasi kepada peserta didik beserta wali muridnya. 

Kegiatan saat mengajar diawali dengan ucapan salam, do’a bersama, serta 

memerintahkan siswa untuk mengisi kehadiiran di e-learning madrasah. Lalu Siswa siswi 

mengisi kehadiran di e-learning madrasah. Setelah itu, Guru menjelaskan pada siswa mengenai 

tujuan, manfaat serta kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan hari ini melalui e-learning 

madrasah dan grup WhatsApp sehingga siswa siswi dapat mengetahui tujuan, manfaat, sertafaham 

dengan intruksi yang diberikan oleh guru. 

Kemudian guru menjelaskan materi dengan menggunakan media power point yang telah 

di upload di e-learning madrasah dan siswa siswimendownload bahan ajar serta mengamatinya. 

Setelah itu guru juga membimbing siswa siswi untuk belajar dari sumber buku paket, serta 

sumber dari internet. Lalu Guru mempersilahkan siswa-siswi untuk bertanya jika terdapat 

kesulitan dalam memahami materi yang telah disampaikan oleh guru melalui grup WhatsApp 

karena melalui via grup whatsApp dapat mempermudah guru dan murid untuk berdiskusi. 

Setelah menjelaskan materi dan sesi tanya jawab, guru mengajak siswa siswi untuk 

menyimpulkan materi yang telah diajarkan serta melakukan refleksi. Kemudian guru memberikan 

tugas rumah individu pada siswa siswi tugasnya adalah peta konsep tentang materi. Pada tugas ini 

                                                                                                                                                                         
Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua Barat, Jurnal Teknik Informatika, Vol.14.No. 3 (Juli-September, 2019), h. 303 

8Adhe Kartika. R, Model Pembelajaran Daring Mata Kuliah Kajian PAUD Fakultas Ilmu 

PendidikanUniversitas Negeri Surabaya, Journal of early childhood care & education, Vol. 1, No. 8 (2018), h.26. 
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siswa dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam membuat tugas peta konsep tersebut. Dan yang 

terakhir, Guru menutup pembelajaran dengan do’a bersama dan salam Dan tak lupa juga guru 

memberi pesan pada siswa agar selalu menjaga kesehatan. 

B. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan mutu  pendidikan merupakan salah satu  isu  sentral dalam  pendidikan 

nasional, terutama  berkaitan  dengan  rendahnya  mutu  pendidikan  pada  setiap  jenjang  dan  satuan 

pendidikan,terutama  pada  pendidikan  dasar  dan  menengah.Sehingga  pemerintah  melakukan  

berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional,antara lain melalui berbagai pelatihan 

dan peningkatan mutu kompetensi guru,pengadaan buku dan media pembelajaran, perbaikan sarana 

dan prasarana pendidikan, seta peningkatan mutu manajemen sekolah. 

Pertama adalah era globalisasi telah merubah kehidupan manusia yangditandai dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Untuk mengantisipasi tantangan era globalisasi 

tersebut, dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang bermutu, 

berwawasan luas,mampu berkompetitif.Sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Sisdiknas 

No.20 tahun 2003 bahwa pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  

membentuk  watak  serta  kehidupan bangsa  yang bermartabat. Agar menjadi peserta didik yang 

bertaqwa kepada TuhanYang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, dan cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
9
 

Pendidikan memegang peran amat sentral karena melalui pendidikan, kebodohan, kemiskinan, 

keterpurukan dapat dihilangkan. Dalam konteks inilah keberadaan sistem pendidikan nasional dan 

sistem manajemen nasional harus dipelihara dan diperkuat dengan paradigm baru. Semakin 

meningkatnya kesadaran, tuntutan, dan harapan orang tua terhadap pendidikan yang bermutu. Orang 

tua memiliki kesadaran akan pentingnya investasi pendidikan bagi anak-anaknya. Investasi pendidikan 

dipandang sebagai kekuatan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Orang tua semakin 

menyadari bahwa pendidikan merupakan― industrijasa‖ sehingga orang tua menuntut hak untuk 

mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Ditambah lagi dengan adanya pandemi virus Corona 

Virus Disease 2019. Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran yang memiliki peran terdepan 

dalam membentuk karakter siswa bertambah memiliki tantangan yang luar biasa dalam melakukan 

peranya dalam pendidikan karakter.  

Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau dikenal dengan Covid-19 ini pertama kali 

ditemukan pada akhir bulan Desember 2019 tepatnya di kota Wuhan, China. Hanya dalam kurun 

waktu beberapa bulan saja virus ini menjangkit dengan sangat cepat hingga lebih dari 200 Negara di 

Dunia,
10

 termasuk Indonesia. Upaya pemerintah dalam meminimalisir penyebaran pandemi ini dengan 

menjalankan kebijakan pemerintah yang tercantum di dalam protokol kesehatan seperti menerapkan 

kebiasaan mencuci tangan dengan air dan sabun secara teratur atau menggunakan hand sanitizer, 

memakai masker, menerapkan social dan physical distancing, bahkan melakukan pembatasan sosial 

berskala besar (PSBB). Keadaan yang demikian itu mengakibatkan semua warganya untuk stay at 

home sehingga pemerintah diharuskan melakukan segala aktivitasnya di dalam rumah. 

Dalam bidang pendidikan hal ini menjadi insentif tersendiri. Khususnya bagi lembaga 

pendidikan menerapkan pembelajaran secara online atau lebih dikenal istilah daring (dalam jaringan) 

                                                     
9Undang-undangSistemPendidikanNasional(UURINo.20Tahun2003)(Jakarta:Sinar Grafika,2009), h. 7 
10 Dindin Jamaluddin dkk, Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19 Pada Calon Guru:Hambatan, Solusi Dan 

Proyeksi, Karya Tulis Ilmiah Lembaga Penelitian dan Pengabdian KepadaMasyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, 

h. 2 
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ialah solusi terbaik.
11

 Bentuk pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet dengan konektivitas, 

aksesibilitas, fleksibilitas dan efisiensi guna menciptakan segala bentuk model korelasi pembelajaran 

disebut dengan pembelajaran daring.
12

 Secara tidak langsung adanya pembelajaran tersebut 

memunculkan berbagai Pelaksanaan  didalam pendidikan, baik dalam kegiatan belajar-mengajar 

(KBM) maupun dalam proses pendidikan karakter bagi peserta didik. 

Pendidikan karakter sesungguhnya sudah tercermin dalam Undang – Undang No 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi:  

―Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan heidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab‖.
13

 

Dari Undang-undang No 20 Tahun 2003 diatas dapat dilihat bahwa dalam Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional tersebut, karakter penting yang semestinya dibangun adalah agar anak 

didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian 

dengan karakter utama bertakwa kepada Tuhan itu akan menjadi kekuatan yang bisa melawan apabila 

anak didik terpengaruh melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Apalagi, hal ini semakin dikuatkan 

dengan pengembangan karakter akhlak mulia, hal ini akan menjadikan semakin kuat dan kukuh 

karakter anak didik tersebut. Budi pekerti luhur, kesantunan, dan relegiusitas yang dijunjung tinggi 

dan menjadi budaya bangsa Indonesia selama ini seakan-akan menjadi terasa asing dan jarang ditemui 

ditengah-tengah masyarakat. Kondisi ini akan menjadi lebih parah lagi jika pemerintah tidak segera 

memberikan alternatif untuk membekali nilai-nilai karakter terhadap anak bangsa, diantaranya melalui 

jalur pendidikan. 

Perlu diketahui bahwasanya pengertian pendidikan adalah suatu tindakan memanusiakan 

manusia yang dilakukan secara global dan berlangsung didalam kehidupan manusia.
14

 Tentu 

komponen utamanya adalah manusia dan didalam pendidikan tersebut terdapat ilmu pendidikan. 

Sedangkan karakter disebut juga sifat, watak, kepribadian atau tabi’at, sehingga dapat diartikan 

dengan sifat yang berasal dari dalam diri yang mampu mengendalikan seluruh komponen akal budi 

serta perangai diri dalam membedakan seseorang satu dengan lainnya.15 

Sebuah rancangan rencana pembelajaran dalam jangka waktu yang panjang dengan 

melibatkan pengetahuan, keterampilan dan pembiasaan ialah disebut pendidikan. Sedangkan karakter 

adalah segenap sifat atau kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai moral yang ada dalam diri 

seseorang. Kepribadian atau karakter ini bersifat permanen dan tidak dapat diubah jika sudah menjadi 

kebiasaan. Oleh karena itu sejak dini seseorang harus di didik agar memiliki karakter atau kepribadian 

yang bermoral yang sesuai dengan aturan dan syariat yang ada.
16

Secara sederhana dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan karakter adalah usaha yang dilakukan dengan unsure kesengajaan tanpa adanya 

sifat terpaksa guna untuk mencapai pemahaman, dan pengetahuan anak didik mengenai nilai-nilai 

moral yang lebih spesifik. Tidak hanya pemahaman dan pengetahuan nilai-nilai moral saja akan tetapi 

                                                     
11 Wahyudin Darmalaksana dkk, Analisis Pembelajaran Online Masa WFH Pandemic Covid-19 sebagaiTantangan 

Pemimpin Digital Abad 21, Karya Tulis Ilmiah (KTI) Masa Work From Home (WFH)Covid-19 UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung, 2020, h. 2 
12Ali Sadikin dan Afreni Hamidah, Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19 (OnlineLearning in the Middle of 

the Covvid-19 Pandemic), Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi, BIODIK, Vol.6, No. 02 (2020), h. 216. 
13

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Bab 2, Pasal 3, h. 3. 
14 Syafril dan Zelhendri Zen, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Depok: Kencana, 2017), h. 26. 
15 Sukiyat, Strategi Implementasi Pendidikan Karakter (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), h 3. 
16Berkowitz  dkk,  Whats  Works  in  Character  Education:  A  Research-driven  Guide  for  Educators (Washington: 

Character Education Partnership, 2005), h. 42 
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juga dalam tindakan atau moralaction dan perasaan atau moral feeling.17
 

Pendidikan karakter termasuk kebutuhan yang harus dimiliki bagi generasi penerus bangsa, 

karena semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuam pada era Globalisasi saat ini 

membawa dampak tersendiri pada setiap individunya. Meningkatnya laju perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi juga membawa pengaruh bagi peradaban dunia yakni membuat peradaban 

terasa sempit dan serba terbuka, sehingga semua aktivitas dilakukan di dalam rumah, khususnya 

bidang pendidikan. Hal ini berbanding terbalik dengan tujuan pendidikan karakter itu sendiri, dimana 

tujuannya ialah faktor lingkungan menjadi tumpuan terpenting yang diharapkan mampu 

mengembangkan kualitas sistem serta pendidikan yang mengacu pada pendidikan karakter dan 

akhlaqulkarimah.18 

Salah satu Pelaksanaan yang terjadi ialah pembelajaran secara online atau daring, sehingga 

diperlukan alat penunjang untuk ikut serta dalam pembelajaran tersebut yang berupa gadget. Hal ini 

tentunya membutuhkan pengawasan ekstra bagi orang tua terhadap aktivitas anak-anaknya dirumah.
19

 

Tentu sangat mengkhawatirkan apabila terjadi penyalahgunaan alat komunikasi tersebut, akibatnya 

dapat terjadi peningkatan kasus perilaku yang tidak baik pada usia remaja. Faktor utama yang 

mendukung ialah munculnya rasa jenuh selama di rumah sehingga tidak menggunakan fungsi gadget 

sebagaimana mestinya. 

Telah kita ketahui bersama bahwa sudah tersebar banyak di berbagai media, dari anak remaja 

bahkan banyak juga yang masih di bawah umur sudah bersangkutan dengan pelanggaran sosial, 

contohnya menjadi pecandu minuman beralkohol, narkotika, dan obat terlarang. Tidak hanya itu 

penyimpangan sosial seperti pelecehan seksual, tawuran, pencurian dan tindakan kriminal lainnya juga 

marak terjadi. Hal ini sangat menyimpang dari norma agama, hukum maupun masyarakat. 

Krisis pendidikan karakter dinilai sebagai jawaban yang tepat. Itulah sebabnya urgensi 

pendidikan karakter dalam Islam harus di implemetasikan.
20

 Para tokoh dan pemimpin bangsa ini telah 

memberikan uswatun khasanah guna menjadi manusia yang berkualitas dan bermanfaat bagi manusia 

lainnya, bangsa dan Negara, tidak akan cukup jika hanya dengan memiliki ijazah Pendidikan saja. 

Akan tetapi harus memiliki kepribadian atau karakter yang baik, bermoral dan beretika. Sebagaimana 

tujuan utama di ciptakan baginda Nabi Muhammad SAW di dunia yaitu untuk menyempurnakan 

akhlaqul karimah bagi umat manusia 

Menjadi salah satu lembaga pendidikan SD Islam Assalam yang letaknya di Kecamatan 

Sukarame Kota Bandar Lampung juga ikut serta dalam upaya peningkatan kualitas peserta didik 

melalui pendidikan karakter. Hal ini memiliki relevansi dengan visi dan misi yang ada di SD Islam 

Assalam yang salah satunya yakni Menjadi Lembaga yang melahirkan generasi Islami, Berkarakter 

dan Unggul dalam Prestasi 

Sebagaimana mestinya bukan hanya sekedar Transfer of knowledge akan tetapi juga transfer 

of values (pembentukan kepribadian) sehingga seseorang mampu mengenali dan mengasah potensi 

diri agar tercapai tujua hidupnya. SD Islam Assalam sebagai sebuah instansi pendidikan yang 

diharapkan mampu menghasilkan output yang berkualitas yaitu SDM yang pandai, trampil dan 

                                                     
17Ajat Sudrajat, Mengapa Pendidikan Karakter?,Jurnal Pendidikan Karakter, Vol. 1, No. 1 (Oktober, 2011), h. 49 
18Muhammad Ali Ramdhani, Lingkungan Pendidikan dalam Implementasi Pendidikan Karakter, JurnalPendidikan 

Universitas Garut, Vol. 8, No. 1 (2014), h. 30. 
19Puji Asmaul Chusna, Pengaruh Media Gadget pada Perkembangan Karakter Anak, Vol. 17, No. 2 (November, 

2017), h. 319. 
20 Siska Lis Sulistiani, Konsep Pendidikan Anak dalam Islam untuk Mencegah Kejahatan danPenyimpangan Seksual, 

Jurnal Pendidikan Islam, TA’DIB, Vol. V, No. 1(November, 2016), h. 101. 
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berbudi pekerti luhur serta memiliki karakter yang unggul. Untuk dapat mewujudkan hal itu, maka 

pendidikan karakter di SD Islam Assalam menjadi sebuah keniscayaan. 

Sebagaimana yang saya amati bahwasannya dalam pembelajaran daring saat ini nilai-nilai 

pendidikan karakter terutama dalam kedisipllinan, kejujuran, kesopanan dalam tingkah laku maupun 

ucapan terhadap pendidik sangatlah minim. Maka dari itu sangatlah diperlukan adanya pendidikan 

karakter khususnya dalam pembelajaran daring untuk mengatasi Pelaksanaan  yang terjadi saat ini 

khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Namun yang penting menjadi sorotan adalah bagaimana cara mengatasi atau strategi yang 

digunakan SD Islam Assalam dalam mengatasi Pelaksanaan  pendidikan karakter tersebut. 

Penggunaan cara atau strategi yang tepat sangat menentukan berhasil atau tidaknya implementasi dari 

pendidikan karakter tersebut. Ketika cara atau strategi yang digunakan dalam mengatasi Pelaksanaan  

pendidikan karakter dalam pembelajaran daring itu tepat, maka nilai-nilai diinternalisasikan ke 

dalamnya akan dapat tertanam dengan baik. Begitu pula sebaliknya, ketika cara atau strategi yang 

digunakan dala pendidikan karakter itu tidak tepat, bisa dipastikan proses internalisasi nilai-nilai 

karakter tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan tidak dapat menghasilkan output yang sesuai 

dengan harapan. Inilah hal yang sangat penting untuk diperhatikan khususnya dalam mengatasi 

Pelaksanaan  pendidikan karakter 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti didapatkan data, bahwa SD Islam 

Assalam memiliki cirri khas tersendiri dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada anak didiknya 

khuhsusnya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Hal ini dapat kita lihat baik dalam 

kegiatan belajar mengajar secara daring serta semua kegiatan yang di realisasikan di SD Islam 

Assalam sangat sarat akan nilai-nilai pendidikan karakter. 

Oleh karena itu, adannya Pendidikan Karakter dalam pembelajaran daring pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam, diharapkan masalah karakter generasi muda akan terselesaikan, dan dapat 

membentuk generasi masa depan yang lebih berkualitas bukan hanya cerdas tetapi juga memiliki 

akhlaqulkarimah. Namun dalam pelaksanaan pendidikan karakter ini tentu tidak bisaberjalan mulus, 

melainkan pasti mengalami berbagai macam hambatan dan pertentangan antara teori maupun 

konsepnya dengan realita yang terjadi di lapangan saat ini yang semuanya dilakukan serba daring. 

disisi lain justru sejumlah kebiasaan dan perilaku yang tidak mendidik di masyarakat. Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk menelitinya dalam sebuah bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi secara 

mendalam kaitanya dengan ―Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

PAI Secara Daring di SD Islam AssalamBandar Lampung” 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada 

―Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Dalam Pelaksanaan Pembelajaran PAI Secara Daring di 

SD Islam AssalamBandar Lampung‖. 

Sub Fokus Penelitian 

Untuk memperdalam penelitian tentang ―Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Dalam 

Pelaksanaan Pembelajaran PAI Secara Daring di SD Islam AssalamBandar Lampung.‖,  

penulis juga menentukan sub fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Pada Mata Pelajaran PAI di SD Islam Assalam 

2. Problematika Pelaksanaan Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran PAI dalam 

Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi di SD Islam Assalam 
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3. Solusi Mengatasi problematika Pelaksanaan  Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran PAI 

dalam Pembelajaran Daring pada Masa PandemiSD Islam Assalam 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus serta subfokus yang telah dipaparkan diatas, penulis 

merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana Internalisasi nilai-nilai Karakter Pada Mata Pelajaran PAI di SD Islam Assalam? 

2. Bagaimana Problematik Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran PAI dalam Pembelajaran 

Daring pada Masa Pandemi di SD Islam Assalam? 

3. Bagaimana Solusi Mengatasi Problematika Pelaksanaan  Pendidikan Karakter Pada Mata 

Pelajaran PAI dalam Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi SD Islam Assalam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

          Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mendeskripsikan Internalisasi nilai-nilai Karakter Pada Mata Pelajaran PAI di SD 

Islam Assalam? 

2. Untuk mendeskripsikan Problematika Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran PAI dalam 

Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi di SD Islam Assalam? 

3. Untuk mendeskripsikan Solusi Mengatasi Problematika Pelaksanaan  Pendidikan Karakter 

Pada Mata Pelajaran PAI dalam Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi SD Islam 

Assalam 

 

F. Manfaat Penelitian 

Secara universal penelitian ini diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat terhadap 

segala aspek terutama dalam bidang pendidikan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman maupun wawasan baru atau 

salah satu sumber rujukan dalam bidang ilmu pengetahuan bagi setiap pembacanya, dalam 

mengetahui model pengembangan pendidikan karakter khususnya pada mata pelajaran PAI dan 

menyelesaikan masalah-masalah pendidikan karakter dimasa pandemi sesuai dengan teori-teori 

yang ada. 

2. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan kajian ilmu pendidikan karakter pada mata 

pelajaran PAI dalam sudut pandang yang luas dan berbeda yang ditujukan bagi segenap pembaca 

yang meliputi masyarakat, pelajar, guru, mahasiswa, bahkan dosen 

3. Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuannya secara praktis terhadap segala 

aspek. 

a. Bagi Penulis 

Memberikan pemahaman baru, meluaskan wawasan serta rekognisi tersendiri mengenai 

Pelaksanaan  pengembangan pendidikan karakter pada mata pelajaran PAI yang ada di SD 

Islam Assalam 
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b. Bagi Guru 

Sebagai solusi pembelajaran yang dianggap telah ikut serta dalam meminimalisir penyebaran 

pandemi ini, dan telah menggunakan perkembangan teknologi dengan baik yang secara tidak 

langsung turut mendukung revolusi industri 5.0 (five point zero). 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai upaya pembaharuan metode pembelajaran bertaraf Internasional dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan karakter pada mata pelajaran PAI secara efektif dan 

efisien, serta kualitas guru dalam kemampuan berteknologi 

 

G.  Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Dalam penelitian sebelumnya memang telah dilakukan penelitian yang membahas tentang 

Pelaksanaan  pendidikan akhlaq, akan tetapi penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. 

Yang mana penelitian ini lebih terfokuskan pada Pelaksanaan  pendidikan karakter pada mata 

pelajaran PAI dalam pembelajaran daring yang terjadi saat ini pada siswa di SD Islam Assalam 

Skripsi dari Chofidhotul Machbubah (D31211078) mahasiswa prodi Pendidikan Agama 

Islam UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul ―Pelaksanaan  pendidikan akhlaq dan upaya 

mengatasinya, studi kasus di SMP Progesif Bumi Sholawat Lebo Sidoarjo‖
21

 

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang 

Pelaksanaan  pendidikan karakter atau akhlaq siswa. Adapun perbedaanya adalah penelitian saudari 

Chofidhotul Machbubah meneliti tentang Pelaksanaan  pendidikan akhlaq dan bagaimana upaya 

dalam mengatasi Pelaksanaan  tersebut sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada 

Pelaksanaan  pendidikan karakter dalam pembelajaran daring pada masa pandemi saat ini 

Penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Pendidikan KarakterMelalui 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Khadijah A. Yani Surabaya”, oleh Muhammad 

Sahlul Fikri (D31210105) sebagai penyusunnya.Memaparkan penjelasan mengenai bagaimana 

proses pelaksanaan atau Implementasi pendidikan karakter dalam edukasi pendidikan agama Islam di 

SMP khadijah A. Yani Surabaya. Sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa Implementasi 

pendidikan karakter melalui pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Khadijah A. Yani 

Surabaya dapat terealisasikan dengan baik melalui pembiasaan keagamaan yang berpatokan Aswaja 

An-Nadliyah dengan melakukan berbagai pembiasaan rutin sehari-hari seperti memberikan salam, 

mencium tangan atau lebih dikenal dengan kata salim, dan selalu menebar senyum terhadap sesama, 

membaca do’a secara bersama-sama sebelum dan sesudah pembelajaran, mendirikan sholat dhuha 

secara berjama’ah, menunaikan ibadah sholat dhuhur berjama’ah, membaca surat al-waqi’ah dan 

surat yasin, diadakannya infaq pada tiap hari jum’at dan juga memaksimalkan pendidikan karakter 

tersebut sehingga dapat terintegrasi dalam pembelajaran di semua mata pelajaran tanpa terkecuali.
22

 

Penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendidikan Karakter DalamMenanggulangi 

Delinquency Siswa Kelas VIII di SMP al-Islah Surabaya” disusun oleh Hasran Punggeti 

                                                     
 21 Chofidhotul Machbubah, Problematika Pendidikan Akhlak dan Upaya Mengatasinya (Studi Kasusdi SMP Progesif 

Bumi Sholawat Lebo Sidoarjo). Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SunanAmpel Surabaya, (Surabaya: Perpustakaan 
UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015). 

22 Muhammad Sahlul Fikri, Implementasi Pendidikan Karakter melalui Pembelajaran PendidikanAgama Islam Di 

SMP Khadijah A. Yani Surabaya. Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UINSunan Ampel Surabaya, (Surabaya: Perpustakaan 

UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014) 
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(D01206087).
23

 Menyinggung perihal adanya pengaruh pendidikan karakter dalam mengatasi atau 

meminimalisir delinquency siswa kelas VIII di SMP al-Islah Surabaya. Dalam penyusunannya 

melahirkan kesimpulan bahwa pendidikan karakter memiliki dampak besar dan nampak jelas dalam 

menangani tingkat delinquency siswa kelas VIII di SMP al-Islah Surabaya. Dengan bahasa 

sederhana, pendidikan karakter sangat berpengaruh bagi pembentukan perilaku dan budi pekerti 

siswa 

Setelah penulis membaca, memahami dan mencermati mengenai beberapa karya ilmiah yang 

membahas masalah yang berkaitan dengan pendidikan karakter, penulis belum memperoleh 

pembahasan masalah atau Pelaksanaan  yang hanya fokus pada pendidikan karakter siswa terutama 

dalam pembelajaran daring yang terjadi pada masa pandemic saat ini. Oleh karena itu, penulis 

berusaha melakukan penelitian perihal permasalahan tersebut dengan mengambil fokus pada 

―Pelaksanaan  Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran PAIdalam Pembelajaran Daring SD 

Islam Assalam 

 

H. Metode Penelitian 

Jenis metode penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

pelaku yang diamati, diarahkan dari latar belakang individu secara utuh (holistic) tanpa 

mengisolasikan individu dan organisasinya dalam variable tetapi memandangnya sebagai bagian dari 

suatu keutuhan.
24

 Penelitian kualitatif sering pula disebut metode etnografik, metode fenomenologis, 

atau metode impresionistik.
25

 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan keguanaan tertentu. penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau penelitian 

kualitatif deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah. Dengan 

digunakan metode kualitatif, maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, 

dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.
26

 

Rancangan penelitian kualitatif dengan cara membaca berbagai informasi tertulis, gambar-

gambar, berfikir dan melihat objek dan aktifitas orang yang ada di sekelilingnya dengan cara 

melakukan wawancara dan sebagainya, setelah peneliti memasuki objek penelitian atau sering 

disebut sebagai situasi sosial (atau yang terdiri atas tempat, aktor/pelaku/orang-orang, dan aktivitas). 

Peneliti berfikir apa yang akan ditanyakan, (1) setelah berfikir sehingga menemukan apa yang akan 

di tanyakan, maka peneliti selanjutnya bertanya, pada orang-orang yang dijumpainya pada tempat 

tersebut (2) Setelah pertanyaan diberikan jawaban, peneliti akan menganalisis apakah pertanyaan 

yang diberikan itu betul atau tidak (3) Kalau jawaban atas pertanyaan dirasakan betul, maka 

dibutuhkan kesimpulan (4) Kembali terhadap kesimpulan yang di buat.
27

 

 

 

                                                     
 23 Hasran Punggeti, Pengaruh Pendidikan Karakter Dalam Menanggulangi Deliquency Siswa KelasVIII di SMP al-

Islah Surabaya. Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya,(Surabaya: Perpustakaan UIN Sunan 

Ampel Surabaya, 2011). 
24Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R dan D, (ALFABETA, Bandung, 2009),h. 9 
25Nana Sujana, dkk., Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), h. 195 
26Winarno Surachmad, Metode penelitian, (Bandung: Tartsito, 1990), h. 40 
27Nana Sujana, dkk., Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2004), h. 53 
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1. Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Tempat atau lokasi penelitian ini adalah pada SD Islam Assalam Tahun Pelajaran 

2020/2021, dengan narasumber sebanyak  3 orang yaitu Kepala Sekolah, Waka Kesiswaan, 

dan Guru PAISD Islam Assalam. 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama satu bulan dimulai dari bulan Januari 2022 yang 

dilakukan secara bertahap dan dimulai dari persiapan penelitian, survai awal, melakukan 

kajian pustaka yang sesuai dengan variabel yang dipilih, menyusun proposal, membuat 

instrument penelitian, uji coba instrument, analisis validitas instrument, pengumpulan data, 

analisis data, penyusunan Skripsi, merevisi Skripsi dengan konsultasi kepada pembimbing, 

dan ujian Skripsi. 

2. Data dan SumberData 

Yang di maksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data 

diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan 

datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian, baik pertanyaan tertulis maupun pertanyaan lisan. 

 Berdasarkan uraian diatas ―menurut Lofland (sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J 

Moleong) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal 

itu maka jenis data dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan 

statistik‖
28 

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data mengenai Pendidikan Karakter Pada 

Mata Pelajaran PAI Dalam Pembelajaran Daring SD Islam Assalam. Adapun sumber data 

terdiri atas dua macam: 

3. Sumber Data Primer 

 Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama melalui 

prosedur dan teknik pengambilan data berupa interview dan observasi. Dalam penelitian 

kualitatif, jumlah sumber data atau responden tidak ditentukan sebelumnya, sebab apabila 

telah diperoleh informasi yang maksimal, maka tujuan menelaah sudah terpenuhi. Oleh 

karena itu konsep sampel dalam penelitian kualitatif adalah berkaitan dengan bagaimana 

memilih responden dan situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang mantap 

dan terpercaya mengenai fokus peneliti. 

 Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.
29

 Dalam penelitian ini, sumber data primer yang diproleh oleh peneliti 

adalah: hasil wawancara dengan Guru Mapel PAI SD Islam Assalam. 

 

                                                     
28Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 157 

29Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), h 253 
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4. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder yang 

diproleh peneliti adalah data yang diproleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan berupa 

data-data sekolah dan berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan, seperti dokumen-

dokumen peningkatan mutu dan atau dokumen pengetahuan agama peserta didik 

Dari penjelasan teori tersebut maka penulis dapat menentukan sumber dari penelitian 

ini adalah: guru dan peserta didik. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai 

dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.
30

 

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Jadi yang 

menjadi kepedulian bagi peneliti kualitatif adalah ―tuntasnya‖ perolehan informasi dengan 

keragaman variasi yang ada, bukan banyaknya sumber data.
31

 

5. Teknik dan Prosedur PengumpulanData 

Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini dipergunakan berbagai teknik, 

yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dipergunakan untuk 

memperoleh data dan informasi yang saling menunjang dan melengkapi tentang strategi 

penerapan Pelaksanaan  Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran PAI Dalam Pembelajaran 

Daring SD Islam Assalam. 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting 

(kondisi alamiah). Sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada 

observasi berperan serta (participanobservation), wawancara mendalam (in depthinterview) 

dan dokumentasi
32

 

Tabel 1 

Metode pengumpulan data (Informasi) 

No Indikator Sumber Data Metode Instrumen 

 

1 

Pendidikan Karakter Pada 

Mata Pelajaran PAI 

Dalam Pembelajaran 

Daring 

a. Guru PAI a. Observasi 

(pengamatan) 

b. Wawancara 

c. Dokumentasi 

a. Cheklist 

b. Pedoman 

wawancara 

PengumpulanData dalam penelitian tentang Pelaksanaan Pendidikan Karakter Pada Mata 

Pelajaran PAI Dalam Pembelajaran Daringdi SD Islam Assalammenggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

a. Observasi 

Observsi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang 

tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian‖. Adanya observasi peneliti 

dapat mengetahui kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran PAI yang 

dilakukan SD Islam Assalam  

 

                                                     
30Ibid., h 216 
31Ibid., h 221 
32Sugiono, Op.Cit., h. 225 
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Menurut Sutrisno Hadi dalam buku metode penelitian pendidikan karya Sugiyono, 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan 

dan ingatan.
33

 Tujuan observasi adalah mendeskripsikan yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang 

berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian dilihat dari perspektif 

mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati.Salah satu hal yang penting namun sering 

dilupakan dalam observasi adalah mengamati hal-hal yang tidak terjadi.
34

 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi merupakan 

kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan 

penelitian agar mencapai hasil yang maksimal 

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpul data yang di lakukan cara mengamati dan 

mencatat secara sistematik gejala-gejala yang di selidiki. Bungin mengemukakan beberapa 

bentuk observasi, yaitu:
35

 

1) Observasi partisipasi, 

Observasi Partisipasi (Participant Observation) adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di 

mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. 
 

2) Observasi Tidak Terstruktur 

Observasi Tidak Terstruktur (Non-Partisipan Observation) ialah pengamatan yang 

dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan 

pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. 

3) Observasi Kelompok  

Observasi Kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti 

terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian 

 

Penulis bertindak sebagai pengamat yang netral dan objektif, bentuk observasi yang 

penulis terapkan adalah  Observasi Non-Partisipan, maka peneliti tidak mengambil tindakan 

pro-aktif dalam pengamatan saat riset berlangsung. Adapun hal-hal yang akan di observasi 

adalah tentang Pelaksanaan Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran PAI di SD Islam Assalam  

Teknik observasi dilakukan di SD Islam Assalam untuk mendapatkan data tentang 

Pelaksanaan Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran PAI menggunakan Non-Partisipan 

observation yaitu dengan mengembangkan pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi 

dilapangan Adapun observasi ini dilakukan terhadap guru dan staf di SD Islam Assalam 

b. Wawancara atau Interview 

Interview atau wawancara yaitu alat pengumpul data atau informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula
36

.  Pedoman 

wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus 

dibahas, juga menjadi daftar pengecek (check list) apakah aspek-aspek yang relevan tersebut 

telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian interviewer harus memikirkan 

                                                     
33Sugiyono, Op. Cit., h. 203 
34Sumadi Suryabrata, Op. Cit., h. 215  
35Bungin, M. Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya .(Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2007.), h. 115-117 
36Ibid.,h. 236.  
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bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara konkrit dalam kalimat tanya, sekaligus 

menyesuaikan pertanyaan dalam konteks aktual saat wawancara berlangsung
37

. 

Ada bermacam-macam cara pembagian jenis wawancara yang dikemukakan dalam 

kepustakaan. Cara pembagian pertama dikemukakan oleh Patton sebagai berikut:
38

 

1) Wawancara Pembicaraan Informal 

Pada wawancara jenis ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada 

pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya  dalam mengajukan 

pertanyaan kepada yang diwawancarai. Wawancara demikian dilakukan pada latar alamiah. 

Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa, wajar, 

sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam 

kehidupan sehari-hari saja, sewaktu pembicaraan berjalan, yang diwawancarai malah 

barangkali tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai. 

2) Pendekatan Menggunakan Petunjuk Umum Wawancara 

Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis 

besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. Penyusunan pokok-pokok 

itu dilakukan sebelum wawancara dilakukan. 
 

3) Wawancara Baku Terbuka 

Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan 

baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya , dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap 

responden. 

Dari ketiga macam interview di atas penulis menggunakan interview  bebas 

terpimpin dengan menggunakan pendekatan petunjuk umum wawancara kepada kepala 

sekolah untuk mendapatkan data tentang Pelaksanaan Pendidikan Karakter Pada Mata 

Pelajaran PAI. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, 

transkip, surat kabar, ledger, agenda dan sebagainya.
39

 Metode dokumentasi adalah metode 

pengumpulan data yang bersumber pada dokumenatau catatan peristiwa-peristiwa yang telah 

terjadi
40

 

Adapun data-data yang dihimpun melalui metode dokumentasi dalam penelitian ini 

adalah sejarah singkat berdirinya SD Islam Assalam, daftar siswa, daftar pegawai, sarana dan 

prasarana, visi dan misi, dan dokumen-dokumen lainya yang berkenaan dengan penelitian ini.  

Jadi metode dokumentasi adalah suatu cara pengambilan atau pengumpulan data dengan 

cara mengumpulakan suatu bukti-bukti tertulis, cetak, gambar, dan sebagainya. 

6. Prosedur Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan 

setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah 

melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai 

setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, 

                                                     
37Bungin B, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media Group,  2007), h. 3 
38Ibid., h. 136 
39Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 234 
40Winarno Surachman, Op. Cit., h. 123 
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sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Humberman 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. 

Analisis menurut Matthew and Michael dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi 

secara bersamaan, tiga alur yang dimaksud ialah:
41

 

1. Data Reduction (Reduksi data) merupakan proses berfikir sintesif yang memerlukan 

kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Sedangkan mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yangpenting 

dicari. 

2. Data Display (penyajian data), penyajian data dapat dilakukan dalam  uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data yang dilakukan oleh 

penulis yaitu data-data yang diperoleh dari di SD Islam Assalam 

3. Conclusion: drawing/verification merupakan kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis Conclusion: Drawing/Verification 

untuk menganalisis Pelaksanaan Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran PAI di SD Islam 

Assalam dalam meningkatkan minat masyarakat. Dengan tujuan apabila ditemukan bukti-bukti 

yang lebih kuat maka dapat merevisi kesimpulan yang awal kepada bukti yang lebih konkrit 

tersebut.   

Pada penelitian kualitatif aspek proses lebih ditekankan dari pada hanya sekedar hasil. 

Dalam proses analisis kualitatif terdapat tiga bagian kegiatan utama yang saling berkaitan dan 

terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Sedangkan analisisnya manggunakan analisis interaktif dari ketiga komponen 

utamatersebut. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah sejak awal akan tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara atau masalah bayangan dan akan 

berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 

7. Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu pemeriksaan keabsaahan data untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang 

digunakan sebagai teknik pemeriksaan dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan 

penggunaan sumber dan menggunakan triangualasimetode. 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan data mengecek baik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperolehnya melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, hal 

ini dapat dicapai dengan jalan: 

a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasilwawancara. 

b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya 

secarapribadi. 

c) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yangberkaitan 

Sedangkan dengan menggunakan triangulasi metode dengan mengumpulkan data sejenis 

tetapi menggunakan teknik atau metode yang berbeda. 

 

                                                     
41 Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, ( California, SAGE Publications, 1994), h. 10-

11 
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I. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran dan mempermudah urutan Skripsi ini, berikut dapat 

dikemukakan secara singkat mengenai isi dan urutan bab pembahasannya. 

Bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari delapan subbab yaitu: latar belakang, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

teori, penelitian terdahulu, sistematika Penulisan dan outline penulisan. 

Bab kedua adalah landasan teori yang terdiri dari dua subbab yaitu: Pelaksanaan Pendidikan 

Kara N kter Pada Mata Pelajaran PAI. Terbagi menjadi subbab: konsep Pendidikan Karakter Pada 

Mata Pelajaran PAI dalam membentuk berkarakter religious terbagi menjadi subbab: konsep sekolah 

berkarakter religius, tujuan sekolah berkarakter religius, metode pembentukan sekolah berkarakter 

religius, Pelaksanaan dalam membentuk sekolah berkarakter religius. 

Bab ketiga yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran 

peneliti dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik anlisis data, pengecekan 

keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian. 

Bab keempat adalah analisis dan hasil Penelitian yang terdiri dari hasil penelitian, konsep 

sekolah berkarakter religious di SD Islam Assalam, Pelaksanaan Pendidikan Karakter Pada Mata 

Pelajaran PAIdiSD Islam Assalam, dalam meningkatkan mutu lembaga berkarakter religiusdi SD 

Islam Assalam, dan analisistemuan penelitian. 

Bab kelima adalah Penutup yang terdiri dari dua subbab, yaitu: Simpulandan saran.
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BAB V 

 

PENUTUP 
 

 
 
 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Internalisasi Nilai-nilai Karakter 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Islam Assalam, maka dapat disimpulkan 

bahwa Internalisasi Nilai-nilai Karakter dalam pembelajaran PAI di SD Islam Assalam, dilakukan 

dengan perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan: perencanaan pelaksanaan pendidikan karakter 

dalam Pendidikan Agama Islam di SD Islam Assalam saat penyusunan rencana pembelajaran, yaitu 

silabus dan RPP. 

Dalam silabus dan RPP disediakan satu kolom untuk nilai karakter yang akan 

dikembangkan. Pelaksanaan: dengan mengintegrasikan 18 nilai karakter ke dalam semua materi 

PAI. Dari hasil penelusuran silabus dan RPP PAI, nilai karakter yang diintegrasikan hanya religius, 

jujur, tanggung jawab dan peduli sosial. Metode yang digunakan yaitu metode megajarkan, 

keteladanan dan refleksi. Dari segi pelaksanaan pendidikan karakter dalam PAI di SD Islam 

Assalam tidak berbeda dengan pelaksanaan pembelajaran pada umumnya/sebelum adanya program 

pendidikan karakter. Perbedaannya terletak pada perencanaan pembelajaran,yaitu terdapat satu 

kolom yang disediakan untuk nilai karakter  yang akan dikembangkan.Implementasi Pendidikan 

Karakter dalam PAI di SD Islam Assalam Sukarame terbilang bagus karena menimbulkan dampak 

yang positif bagi karakter pesertadidik. 

 

B.  Saran 
Dari penelitian yang telah di laksanakan di SD Islam Assalam tentang Internalisasi Nilai-

nilai Karakter dalam PAI terdapat beberapa saran,antara lain 

Bagi  Sekolah: meskipun dari pihak sekolah diberi kebebasan untuk memilih nilai-nilai 

karakter yang dikembangkan, akan lebih baik jika dari pihak sekolah menambah daftar nilai-nilai 

karakter yang akan dikembangkan. Selain itu, pengadaan fasilitas pendukung pendidikan karakter 

sebisa mungkin dioptimalkan, seperti perluasan pembangunan masjid untuk menunjang pelaksanaan 

pendidikan karakter.Dari segi evaluasi pendidikan karakter juga hendaknya pihak sekolah 

merumuskan instrument khusus yang memperlihatkan keberhasilan pendidikan karakter,seperti 

misalkan menggunakan catatan anekdotal.Sehingga pelaksanaan pendidikan karakter dan 

keberhasilannya lebih dapat terarah. 

 

Bagi Guru: Guru sebagai pemberi informasi sekaligus pendidik dan pembimbing dalam 

proses pembelajaran pendidikan agama Islam harus mampu menjalankan metode pembiasaan dan 

keteladanan seefektif mungkin dan menggunakan seluruh kompetensi(kemampuan)yang dimiliki 

untuk melaksanakan tugasnya sebagai pendidik serta sikap penuh kasih saying dalam lingkungan 

sekolah. 

 

Orang tua: orang tua hendaknya lebih aktif lagi dalam memperhatikan perkembangan anak- 

anaknya  dan turut membantu pihak sekolah dalam mensukseskan pelaksanaan pendidikan 

karakter,baik dari segi pengawasan/kontrol, aktif ikut serta dalam sosialisasi wali murid disekolah 

dan bukan hanya sebatas anggaran saja. 
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