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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pembinaan Kegiatan Keagamaan 

1. Pengertian Pembinaan Kegiatan Keagamaan 

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga 

menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang 

dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 

Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha 

tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 

Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara 

sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka 

penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber 

yang tersedia untuk mencapai tujuan.9 

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang 

dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam 

rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu 

dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-

kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, 

meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya

                                                           
9 http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html, diakses 18 Juli 2018. 
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ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan 

pribadi yang mandiri.10 

Menurut Poerwadarminta, pembinaan artinya pembaruan.11 Sedangkan 

kegiatan artinya “aktivitas, kesibukan”.12 Adapun keagamaan terdiri dari kata dasar 

agama, yang mempunyai arti “segenap kepercayaan kepada Tuhan serta dengan 

ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan 

itu”.13 Agama dapat dipahami sebagai ketetapan Tuhan yang dapat diterima oleh 

akal sehat sebagai pandangan hidup, untuk kebahagiaan dunia akhirat. 

Harun Nasution dalam Ali Anwar Yusuf, mengatakan bahwa secara 

etimologis kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang tersusun dari kata “a” 

berarti “tidak” dan “gam” berarti “pergi”. Dalam bentuk harfiah yang terpadu, 

perkataan agama berarti tidak pergi, tetap di tempat, langgeng, abadi yang 

diwariskan secara terus menerus dari satu generasi kepada generasi lainnya.14 Kata 

agama sendiri yang berarti ajaran; sistem yang mengatur tata keimanan 

(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah 

yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta 

lingkungannya.15  

Istilah keagamaan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan agama. 

Sedangkan definisi agama dalam Islam, terdapat istilah din, yang mencakup 

                                                           
10Simanjuntak, B., I. L Pasaribu, Membina dan Mengembangkan GenerasiMuda, 

(Bandung: Tarsito, 1990), h. 84. 
11 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Ed. III, Cet. 4; (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007), h. 160. 
12 Ibid., h. 20. 
13 Ibid., h. 10. 
14 Ali Anwar Yusuf, Studi Agama Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 17. 
15 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2003), h. 12. 
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pengertian keberhutangan, ketundukan, kekuatan yang mengadili dan 

kecenderungan alami. Istilah ini berhubungan erat dengan beberapa istilah yang 

memiliki akar kata sama, yaitu dana atau kondisi memiliki hutang. Manusia 

memiliki hutang yang tak terhingga kepada Sang Pencipta, berupa keseluruhan 

eksistensi. Orang yang berhutang disebut da’in, memiliki kewajiban untuk 

membayar. Karena pembayaran hutang ini melibatkan seluruh manusia dengan 

beragam kondisi, maka diperlukan ketentuan (idanan), dan penilaian terhadap yang 

patuh dan yang ingkar (daynunah). Segala ketentuan di atas hanya dapat 

diaktualisasikan dalam suatu masyarakat yang teratur (madinah) dan memiliki 

pemimpin (dayyan). Dengan demikian agama tidak lain adalah keseluruhan proses 

pemberadaban manusia yang akan menghasilkan kebudayaan.16 

Oleh karena itu, agama secara mendasar dan umum, dapat diartikan sebagai 

seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia 

gaib, khususnya dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia 

lainnya dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. 

Berangkat dari uraian penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa pembinaan 

kegiatan keagamaan adalah upaya membangun sikap dan perilaku iman seseorang 

yang tercermin dari pembenaran dalam hati, pernyataan dengan lisan dan tanggapan 

atau reaksi individu terhadap ajaran agama (wujud dari perilaku iman) berupa 

pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama, baik berupa shalat, puasa, akhlak 

terhadap sesama dan sebagainya. Pembinaan merupakan suatu proses 

                                                           
16 Sidi Gazalba, Ilmu Filsafat dan Islam tentang Manusia dan Agama, (Jakarta: Bulang 

Bintang, 1992), h. 103. 
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pengembangan kemampuan. Pengertian pembinaan ditekakankan oleh 

Mangunhardjana bahwa : 

Sebagai suatu proses dengan melepaskan hal-hal yang dimiliki, dengan 

tujuan membantu orang menjalaninya untuk mengembangkan pengetahuan 

dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan kecakapan 

baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja17. 

 

Kemudian dalam pembinaan, orang tidak hanya sekedar membantu untuk 

mendapatkan pengetahuan untuk dijalankan, tetapi juga dilatih untuk mengenal 

kemampuan dan kemudian mengembangkannya agar memanfaatkan secara penuh 

sesuai profesinya. Pembinaan dapat meningkatkan mutu pribadi, pengetahuan, 

sikap dan kemampuan serta kecakapan seseorang, namun bila dipenuhi segala 

syarat-syaratnya, maka pembinaan dapat bermanfaat apabila berfungsi dengan baik 

pembinaan dapat membantu untuk : 

a. Melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya. 

b. Menganalisis situasi hidup dan kerjanya dari segala segi positif dan negatifnya. 

c. Menemukan masalah hidup dan masalah dalam kerjanya. 

d. Menemukan hal atau bidang hidup dan kerja yang sebaik-baiknya diubah atau 

diperbaiki 

e. Merencanakan sasaran dan program-program18. 

 

Dengan demikian pembinaan merupakan latihan untuk mengenal 

kemampuan dan selanjutnya mengembangkannya dalam hal ini adalah 

pengembangan akhlak, agar dapat memanfaatkan secara penuh dalam kehidupan. 

Sedangkan “kata akhlak sendiri berasal dari kata khilqun atau khuluqun yang erat 

hubungannya dengan khaliq atau makhluq”19 Akhlak merupakan gambaran diri dari 

seseorang sebagai makhluk yang diciptakan. Kata jamaknya berarti budi pekerti, 

                                                           
17 Mangunhardjana, Pembinaan : Arti dan Metodenya, (Yogyakarta : Kanisius, 1986), h.2 
18 Ibid, h.8 
19 Abuddin Nata, Alquran dan Alhadist, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h.35 
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perangai, tingkah laku atau tabiat20. Penggambaran akhlak dari kata jamak tersebut 

mengenai diri seseorang atau makhluk menyangkut tabiat, tingkah laku, perangai 

dan budi pekerti. Menurut istilah akhlak adalah “perbuatan, tindak tanduk 

seseorang yang dilakukan dengan mudah tanpa merasa sulit ia lakukan”21. Akhlak 

dalam pengertian tersebut digambarkan sebagai perbuatan yang sering dilakukan 

dalam kehidupan sehari-hari yang sudah merupakan dorongan dari dalam diri 

seseorang sehingga mudah untuk dilaksanakan. 

Farid Maruf mengemukakan bahwa “akhlak adalah kehendak jiwa manusia 

yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah karena sudah menjadi 

kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu”22. Dengan kata lain 

akhlak adalah kehendak yang dibiasakan atau dilakukan secara terus-menerus. 

Menurut Abuddin Nata bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

dengannya lahirlah perbuatan, baik atau buruk, tanpa pembentukan pemikiran dan 

pertimbangan-pertimbangan. Lebih lanjut ia menjelaskan ciri-ciri perbuatan akhlak 

yaitu : 

1) Perbuatan  akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa 

seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya. 

2) Perbuatan akhlak adalah  perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa 

pemikiran. 

3) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang 

mengerjakan, tanpa atau paksaan atau tekanan dari luar. 

4) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya bukan 

main-main atau karena sandiwara. 

                                                           
20 Abu Bakar Jabir El-Jazairi, Pola Hidup Muslim, (Bandung : PT. Remaja Serda Karya, 

1991), h.337 
21Ibid, h.337 
22 Farid Maruf dalam Muhammad Amin, Akhlak Terpuji, (Jakarta Pusat : Kalam Mulia, 

1997), h.2 
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5) Perbuatan akhlak yang baik adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas 

semata-mata karena Allah bukan karena ingin dipuji orang atau karena ingin 

mendapatkan sesuatu pujian23. 

 

Dari beberapa definisi  tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa akhlak 

adalah segala perbuatan manusia yang timbul karena dorongan jiwa yang kuat 

untuk melakukannya. Perbuatan tersebut dilakukan secara kontinyu dengan menjadi 

kebiasaan. Karena sudah terbiasa, maka tidak memerlukan pemikiran, 

pertimbangan atau renungan pada saat seseorang akan melakukannya. Dalam hal 

penelitian ini adalah akhlak siswa yang merupakan cerminan dari sikap mental dan 

tingkah laku perbuatan sehari-hari. Pembinaan akhlak siswa ditekankan pada 

pembentukan akhlak siswa yang merupakan karakteristik kepribadian seseorang 

dalam berprilaku. Andi Mappiare mengemukakan dalam bukunya bahwa, 

Pembinaan akhlak siswa merupakan proses pembinaan yang dilakukan 

pendidik terhadap siswa untuk mengarahkan perilaku baik yang 

berhubungan dengan sikap, perasaan, keinginan dan perbuatan-perbuatan 

lainnya kearah yang sesuai dengan ajaran agama islam.24 

 

Pembinaan akhlak siswa tersebut haruslah  sesuai dengan akal dan syariat 

agama. Dalam sejarah disebutkan, orang yang mempunyai akhlak islam yang 

sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Alquran menjelaskan bahwa beliau 

memiliki budi pekerti atau akhlak yang agung dan perlu di contoh oleh umat 

manusia. Hal tersebut seperti tertuang dalam Q.S Al-Qalam / 68 : 4, 

           

Terjemahnya :  

“Dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang 

mulia”. 

 

                                                           
23Ibid, h.5 
24Ibid, h. 30 
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Akhlak beliau itulah yang menjadi  modal besar dalam memimpin dan 

menumbuhkan wibawa yang kuat dan daya tarik yang luar biasa. Ketika beliau 

menyampaikan ajaran agama Islam, segi akhlak inilah yang menjadi intisari dari 

seluruh ajaran-ajarannya. Dalam pembinaan akhlak siswa, peranan keluarga sangat 

penting, artinya pembinaan yang diberikan orang tua meliputi semua aspek sejak 

anak dalam kandungan sampai anak lahir dan dilanjutkan ke masa pertumbuhan 

dan perkembangan anak. Di samping itu perlu disadari bahwa pribadi dan 

pembinaan akhlak itu terjadi melalui semua pengamalan hidup melalui penglihatan, 

pendengaran, dan pengalaman yang diterimanya atau pendidikan dalam arti luas. 

Untuk dapat melaksanakan upaya penyiapan siswa bagi masa depan mereka, 

tidak dapat dilepaskan dari peran orang tua sebagaimana yang diungkapkan bahwa 

problem terbesar siswa adalah kurangnya pengertian orang tua terhadap problem 

tersebut. Orang tua seringkali membayangkan bahwa anaknya yang patuh dan 

penurut tiba-tiba jadi keras kepala dan tidak mau mengindahkan perintah orang tua 

lagi. Orang tua memaksa anak untuk menanggung segala tekanan dan perintah, 

walupun anak telah lebih tinggi badannya dari mereka. Banyak orang tua yang 

tidak mengerti perkembangan yang dilalui anaknya pada masa siswa itu.25 Di dalam 

Islam pembinaan akhlak terhadap siswa dewasa ini sangat perlu menjadi perhatian 

semua pihak, karena para siswa telah banyak dihinggapi kemerosotan moral atau 

akhlak. Kemerosotan akhlak siswa itu disebabkan beberapa faktor : 

a. Kurang tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap individu dalam masyarakat. 

b. Keadaan masyarakat yang kurang stabil, baik dari segi ekonomi, sosial, dan 

politik. 

                                                           
25 Ahmadi, Idielogi Pendidikan Islam, Cet.I. (Jakarta : Pustaka Pelajar). 2005. h.160 
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c. Pendidikan moral tidak terlaksana sebagaimana mestinya, baik di rumah tangga, 

sekolah, maupun di tengah-tengah masyarakat. 

d. Suasana rumah tangga yang kurang baik. 

e. Diperkenalkannya secara obat-obatan dan alat-alat anti hamil. 

f. Banyak tulisan-tulisan, gambar-gambar, siaran-siaran kesenian yang kurang 

baik yang tidak mengindahkan dasar-dasar dan tuntutanan moral. 

g. Kurang adanya bimbingan untuk mengisi waktu-waktu luang dengan cara yang 

baik, dan membawa ke arah pembinaan moral. 

h. Kurangnya organisasi atau perkumpulan yang bisa memberikan penyuluhan dan 

bimbingan bagi anak-anak dan siswa.26 

 

Dari beberapa faktor-faktor tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

terjadinya kemerosotan akhlak siswa  disebabkan karena keadaan lingkungan yang 

kurang mendukung dalam pembentukan akhlak siswa. Baik dari lingkungan 

keluarga ataupun lingkungan masyarakat luar. kemudian banyaknya unsur-unsur  

negatif yang dapat mempengaruhi akhlak siswa. Upaya pembinaan akhlak siswa 

dalam mengatasi kemerosotan akhlak siswa dapat dilakukan dengan beberapa hal 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Abuddin Nata sebagai berikut: 

1) Para siswa harus diingatkan tentang nasib masa depannya yang akan datang, 

masa depannya sangat tergantung pada upaya dirinya sendiri dan bukan orang 

lain. Dan dengan diinginkan itu maka para siswa akan tekun belajar, menjauhi 

perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan masa depannya, seperti 

berbuat zina, minum-minum keras, memakai obat-obatan terlarang, berfoya-

foya dan sebagainya. 

2) Para siswa harus di dekatkan pada agama dengan tekanan pada iman dan taqwa 

kepada kepada Allah Swt. Dimana hal ini akan dapat mengontrol siswa untuk 

tidak melakukan perbuatan dosa, karena perbuatannya itu akan dimintakan 

pertanggung jawabannya di akhirat nanti. 

3) Para siswa harus di tantang dengan berbagai aktifitas yang sangat berguna bagi 

kehidupannya di masa depan, seperti mengembangkan bakat dan minatnya, 

mempelajari keahlian tertentu dan sebagainya. 

4) Para siswa harus diberikan contoh dan tauladan yang baik dari kedua orang 

tuanya, pimpinan dan tokoh masyarakat, lingkungan sosial dan sebagainya. 

Dengan cara demikian para siswa berada dalam situasi yang menyebabkan ia 

selalu berada dalam bingkai perbuatan yang baik.27 

 

                                                           
26 http://sakban3.blogspot.com/2013/05/akhlak.html 
27 Abuddin Nata, Paradigma Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Grasindo, 2001), h. 282. 
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Pembinaan akhlak yang baik dan terpuji dengan langkah-langkah dan sikap 

seperti yang dikemukakan di atas harus dilaksanakan oleh orang-orang yang 

mempunyai syarat, sifat-sifat dan tanggung jawab terhadap pembinaan akhlak. 

Agar hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun dalam memberikan 

pembinaan ini tentunya tidak mungkin  hanya sekedar memberikan pengertian, 

perlu diikuti oleh pembiasaan dan latihan-latihan mengerjakan akhlak yang baik 

dengan harapan nanti bisa menjauhi sifat-sifat tercela, “apabila si anak di biasakan 

untuk mengamalkan apa-apa yang baik, pastilah ia di atas kebaikan dan akhirnya ia 

akan selamat sentosa di dunia dan akhirat.28 

Menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa 

pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain: 

a. Pendekatan informative (informative approach), yaitu cara menjalankan 

program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik 

dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman. 

b. Pendekatan partisipatif (participative approach), dimana dalam pendekatan ini 

peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama. 

c. Pendekatan eksperiansial (experienciel approach), dalam pendekatan ini 

menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini 

disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung 

terlibat dalam situasi tersebut.29 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses 

belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan 

seseorang atau kelompok. Pembinaan tidak hanya dilakukan dalam keluarga dan 

dalam lingkungan sekolah saja, tetapi diluar keduanya juga dapat dilakukan 

                                                           
28 Muhammad Abdul Rathoni, Bimbingan untuk Mencapai Tingkat Mukmin, (Bandung: 

Diponegoro, 1986), h. 254 
29 Mangunhardjana, Pembinaan, Arti dan Metodenya, (Yogyakarta:Kanimus, 1986), h. 17. 
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pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun 

intrakurikuler yang ada di sekolahan dan lingkungan sekitar. 

2. Bentuk-bentuk Pembinaan Kegiatan Keagamaan 

Pembinaan kegiatan keagamaan siswa yang dimaksudkan di sini adalah 

usaha yang direncanakan secara sistematis berupa bimbingan, pemberian informasi, 

pengawasan dan juga pengendalian untuk peningkatan kualitas para siswa, 

khususnya dalam hal keagamaan dalam menciptakan sikap mental dan 

pengembangan potensi yang positif sehingga terbentuk keberagamaan yang baik 

pada diri siswa. 

Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di sekolah dalam rangka pembinaan 

keberagamaan siswa dilaksanakan melalui dua kelompok pelaksana kegiatan 

keagamaan yaitu sekolah sebagai lembaga pendidikan yang utuh dengan kebijakan-

kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan budaya agama di komunitas 

sekolah dan Rohis (rohani Islam) sebagai jenis kegiatan ekstra kurikuler sekolah 

yang husus menaungi kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Kegiatan keagamaan 

yang dilaksanakan sekolah sebagai lembaga yang berkomitmen untuk 

mengembangkan budaya agama di sekolah yang wajib diikuti oleh seluruh warga 

sekolah dilaksanakan dalam bentuk : 

a. Membaca Al-Qur’an 5 sampai dengan 10 menit sebelum jam pelajaran pertama. 

b. Berdo’a secara Islami di awal dan akhir pelajaran. 

c. Melaksanakan shalat duhur berjama’ah. 

d. Membiasakan berinfaq di hari Jum’at 

e. Pelaksanaan Perayaan Hari Besar Islam (PHBI). 

f. Mengadakan pesantren kilat di bulan Ramadhan. 

g. Mengadakan kegiatan sosial keagamaan. 

h. Memasyarakatkan/membiasakan 3 S (senyum, salam, sapa). 

i. Mengadakan pengajian rutin. 

j. Mengadakan kegiatan baca tulis/tilawah al-Qur’an. 
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k. Pakaian sekolah muslim-muslimah pada bulan Ramadhan.30 

 

Dilihat dari waktu pelaksanaannya, kegiatan keagamaan tersebut ada yang 

dilaksanakan secara rutin baik secara harian, mingguan maupun tahunan. Kegiatan 

keagamaan yang dilaksanakan setiap hari antara lain membaca al-Qur’an selama 5 

menit pada jam pelajaran pertama, bersalaman dengan guru sebelum masuk 

sekolah, sholat Zhuhur berjamaah. Belajar merupakan suatu upaya untuk 

mendapatkan suatu pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan sikap yang 

dilakukan dengan mendayakan seluruh potensi fisiologis, psikologi, jasmani dan 

rohani seseorang dengan bersumber kepada berbagai bahan informasi baik yang 

dari sesamanya, bahan bacaan, bahan informasi maupun alam jagat raya yang dapat 

membantu seseorang untuk mendapatkan suatu pemahaman. Selain itu, belajar juga 

dapat berarti upaya untuk mendapatkan pewarisan kebudayaan dan nilai-nilai hidup 

dari masyarakat yang dilakukan secara terencana, sistematik, dan berkelanjutan. 

Kemudian dengan belajar, maka seseorang akan memiliki bekal hidup yang 

dapat menolong dirinya sendiri, masyarakat dan bangsanya. Sedangkan 

pembelajaran dapat diartikan sebagi usaha agar dengan kemauannya sendiri 

seseorang dapat belajar dan menjadikannya sebagai salah satu kebutuhan hidup 

yang tak dapat ditinggalkan. Proses belajar mengajar adalah suatu kondisi yang 

dengan sengaja diciptakan. Gurulah yang menciptakannya guna membelajarkan 

peserta didik. Guru adalah sebagai pengganti orang tua siswa di sekolah yang 

peranannya sangat berpengaruh dalam kehidupan siswa atau peserta didik, baik itu 

dari segi tingkah lakunya, sikap, ucapan dan perbuatannya. 

                                                           
30 Samrin, “Implementasi Manajemen Strategi Kepala Sekolah dalam Menumbuhkan Sikap 

Keberagaman Siswa di SMAN I Kendari”, (Jurnal Shautut Tarbiyah, Ed. Ke-37, Tahun. XXIII, Mei 

2018), h. 78-92. 
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Hubungan antara metode dan tujuan pendidikan bisa dikatakan merupakan 

sebab akibat, artinya jika metode pendidikan yang digunakan baik dan tepat maka 

akibatnya tujuan pendidikan yang telah dirumuskannya pun besar kemungkinan 

dapat tercapai. Adapun macam-macam metode pembinaan akhlak diantaranya; 

a) Metode Ceramah, adalah metode yang sering digunakan dalam pembinaan yaitu 

suatu metode yang di dalam menyampaikan materi dengan menerangkan dan 

penuturan lisan. Disini pihak terbina bertindak pasif untuk mendengarkan 

keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pembina. 

b) Metode Tanya jawab, maksud dari metode ini adalah setelah ceramah atau 

penjelasan dan penerangan selesai, peserta diberi kesempatan untuk mengajukan 

pertanyaan dan kemudian penceramah akan menjawab pertanyaan tersebut dan 

bila perlu pertanyaan tersebut dilempar ke peserta lain yang bisa menjawabnya 

atau sebaliknya penceramah yang bertanya dan peserta yang menjawab. 

c) Metode diskusi, adalah suatu metode di dalam mempelajari bahan atau 

menyampaikan bahan dengan jalan mendiskusikan, sehingga berakibat 

menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku anak peserta didik. Disini 

peserta didik dengan kemampuannya mengutarakan pendapatnya mengenai 

masalah atau materi yang sulit dipecahkan. 

d) Pembiasaan yang kontinyu, hendaknya setiap pendidik menyadari 

bahwa dalam pembinaan pribadi (akhlak) anak sangat diperlukan pembiasaan-

pembiasaan dan latihan-latian yang cocok dan sesuai dengan perkembangan 

jiwanya. Karena pembiasaan dan pelatihan akan membentuk sikap tertentu pada 
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anak, yang lambat laun sikap itu akan bertambah jelas dan kuat, akhirnya tidak 

tergoyahkan lagi karena telah tertanam menjadi bagian dari pribadinya. 

e) Keteladanan, akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya dengan 

pelajaran, intruksi, dan larangan sebab tabi’at jiwa untuk menerima keutamaan 

itu tidak cukup hanya seorang pendidik/ guru mengatakan kerjakan ini dan 

kerjakan itu. Menanamkan sopan santun memerlukan pendidikan yang panjang 

dan harus ada pendekatan yang lestari. Pendidikan itu tidak akan sukses, 

melainkan jika disertai dengan pemberian contoh teladan yang baik dan nyata. 

3. Ciri-ciri Perilaku Keagamaan 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa seseorang yang 

mempunyai perilaku keagamaan atau keberagamaan yang baik akan selalu 

menunjukkan tingkah laku sebagaimana dituntunkan dalam ajaran Islam. Segala 

yang diperintahkan dalam ajaran Islam senantiasa dikerjakan dan segala yang 

dilarangnya senantiasa dijauhi, dan berusaha mendekatkan diri pada Allah. Ada 

beberapa ciri perilaku keagamaan yang baik yaitu : 1) Beriman dan bertakwa; 2) 

Gemar dan giat beribadah; 3) Berakhlak mulia; 4) Sehat jasmani, rohani dan aqli; 5) 

Giat menuntut ilmu; dan 6) Bercita-cita bahagia dunia akherat”.31 Dari ciri-ciri 

tersebut akan diuraikan sebagai berikut : 

a. Beriman dan bertakwa. 

Iman menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 

karena iman akan mengantarkan seseorang untuk meraih kebahagiaan dunia dan 

                                                           
31 Abu Tauhid MS, Beberapa Aspek Pendidikan Islam, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 

1990), h. 26. 
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akherat.32 Manusia yang tidak mempunyai iman tidak akan memperoleh 

kebahagiaan dunia dan akherat, sebagaimana diterangkan Allah dalam QS.Yunus / 

63-64 sebagai berikut : 

                          

                 

Terjemahnya : 

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi 

mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan} 

di akhirat. tidak ada perobahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. 

yang demikian itu adalah kemenangan yang besar”.33 

 

b. Gemar dan giat beribadah. 

Tujuan manusia diciptakan oleh Allah adalah hanya untuk mengabdi 

kepada-Nya. Oleh sebab itu kalau manusia sudah beriman kepada Allah, harus 

menyembah atau menghambakan diri kepada-Nya, sesuai dengan ajaran Islam. Hal 

ini seperti yang diterangkan dalam QS. Adz Dzariyaat / 56 : 

                  

Terjemahnya : 

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku”. 

 

c. Berakhlak mulia. 

Ajaran Islam banyak sekali mengandung tuntunan akhlak, yang semuanya 

itu merupakan satu kesatuan yang mutlak dan tidak terpisahkan dari ajaran-ajaran 

lainnya. Akhlak yang mulia adalah sifatsifat utama yang terpuji. Akhlak dalam 

                                                           
32 Ibid., h. 26. 
33 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Surabaya : Mahkota, 2002), h.826 
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Islam dijadikan syarat kesempurnaan iman, sebagaimana Firman Allah dalam QS. 

Shaad ayat 46 : 

                          

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya kami Telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan 

kepada mereka) akhlak yang Tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) 

kepada negeri akhirat”. 

 

Setiap pekerjaan yang baik, hendaknya dimulai dengan menyebut asma 

Allah, seperti makan, minum, menyembelih hewan dan sebagainya. Allah ialah 

nama zat yang Maha suci, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang 

tidak membutuhkan makhluk-Nya, tapi makhluk yang membutuhkan-Nya. Ar 

Rahmaan (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa 

Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya, sedang Ar Rahiim (Maha 

Penyayang) memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang 

menyebabkan dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya. 

d. Sehat jasmani, rohani dan aqli 

Kesehatan jasmani dan rohani perlu dijaga, yang dalam ajaran Islam dimulai 

dari membersihkan diri dari kotoran yang melekat pada dirinya. Perintah 

membersihkan (mensucikan diri) dalam ajaran Islam bertujuan untuk memenuhi 

ketentuan taubat kepada Allah. Seperti Firman-Nya dalam QS. Al Baqarah ayat 222 

: 
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Terjemahnya : 

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah 

suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri[137] dari 

wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum 

mereka suci[138]. apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu 

di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang 

mensucikan diri”.34 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyukai orang-orang yang suka 

mensucikan diri, senantiasa akan terpeliharanya kesehatan jasmani maupun rohani, 

untuk mencapai kesehatan yang maksimal. Dalam ajaran Islam telah menggariskan 

yaitu kewajiban menjalankan shalat lima waktu, jika seseorang itu mampu 

menjalankan dengan biak insya Allah akan terjamin kesehatan jasmani dan 

rohaninya. 

e. Giat menuntut ilmu. Islam mengajarkan agar senantiasa menuntut ilmu 

dalam hidupnya di dunia ini untuk bekal kemudian hari. 

f. Bercita-cita bahagia dunia dan akherat 

 

Kehidupan di dunia maupun di akherat harus senantiasa diperhatikan dan 

berjalan seimbang. Manusia cenderung memiliki dua sikap dalam menempuh jalan 

hidup yaitu hidup yang materialis artinya hanya mementingkan kehidupan duniawi 

dan mementingkan harta benda, mereka beranggapan bahwa dengan harta yang 

melimpah, akan membahagiakan dirinya dan keluarganya. Yang kedua yaitu hidup 

                                                           
34 Mahmud Yunus, Terjemahan Al-Qur’an Karim, (Bandung: Al-Ma’rif, 1990). h.58  
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yang spiritualis artinya seseorang yang menempuh jalan hidup dengan hanya 

mementingkan bekal di akerat saja, sedangkan kehidupan di dunia termasuk hidup 

rukun bermasyarakat diabaikan. Mereka beranggapan bahwa hidup di dunia hanya 

semu dan yang abadi di akherat yang hanya dapat ditempuh melalui menjauhkan 

diri dari ramainya dunia dan mementingkan akherat saja. 

Islam mengajarkan agar tidak menempuh seperti contoh jalan hidup seperti 

di disebutkan di atas, tetapi harus berjalan seimbang antara kebutuhan hidup di 

dunia untuk bekal selama hidup di dunia, dan mencari bekal di akherat untuk bekal 

mengarungi kehidupan akherat kelak. 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Akhlak 

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak 

pada khususnya dan pendidikan pada umumnya, ada tiga aliran yang sudah populer, 

yaitu: Pertama, aliran nativisme, adalah faktor pembawaan dari dalam yang 

bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Jika seseorang 

sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan kepada yang baik, maka dengan 

sendirinya orang tersebut menjadi baik. Aliran ini tampaknya begitu yakin terhadap 

potensi batin yang ada dalam diri manusia, dan tampak kurang menghargai atau 

kurang memperhitungkan peranan pembinaan dan pendidikan. 

Kedua, aliran empirisme, adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial 

termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan 

pembinaan yang diberikan baik, maka baiklah anak itu. Aliran ini tampak lebih 

begitu percaya kepada peranan yang dilakukan oleh dunia pendidikan. Ketiga, 

aliran konvergensi, berpendapat pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor 
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internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar yaitu pendidikan dan 

pembinaan yang dibuat secara khusus, atau melalui interaksi dalam lingkungan 

sosial. Fitrah dan kecenderungan ke arah yang baik yang ada dalam diri manusia 

dibina secara intensif melalui berbagai metode.35 

Faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak di anak ada dua, yaitu faktor 

dari dalam yaitu potensi fisik, intelektual dan hati (rohaniah) yang dibawa si anak 

dari sejak lahir, dan faktor dari luar yaitu kedua orang tua di rumah, guru di 

sekolah, dan tokoh masyarakat. Melalui kerjasama yang baik, maka aspek kognitif 

(pengetahuan), afektif (penghayatan), dan psikomotorik (pengalaman) ajaran yang 

diajarkan akan terbentuk pada diri anak.36 

B. Karakter Siswa 

1. Pengertian Karakter Siswa 

Karakter berasal dari bahasa Latin character didalam bahasa Arab disebut 

juga khuluq artinya watak, tabiat, budi pekerti, sifat-sifat kejiwaan dan akhlak. 

Secara terminologi (istilah) karakter adalah nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan, dan kebangsaan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, 

budaya dan adat istiadat.37 

                                                           
35 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, Cet. XI; (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 

167. 
36 https://www.academia.edu/6128489/Makalah_Akhlak_Remaja, diakses pada tanggal 9 

Mey 2018 pukul 21.19 
37 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Strategi Membangun Karakter Bangsa 

Berperadaban, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012), h. 23  

https://www.academia.edu/6128489/Makalah_Akhlak_Remaja
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Kemudian di dalam buku Pendidikan Karakter Amri Sofan mengutip 

kalimat Al- Ghazali yang menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlak 

(khuluq), yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau perbuatan yang telah 

menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi. 

Miskawaih mengartikan karakter sebagai suatu keadaan jiwa. Keadaan ini 

menyebabkan jiwa bertindak tanpa dipikirkan atau dipertimbangkan secara 

mendalam.38 

Sebagian para ahli mengaggap karakter hampir sama dengan kepribadian, 

namun menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya menyebutkan bahwa ada 

perbedaan karakter dengan kepribadian, kepribadian cendreung terbebas dari nilai. 

Karakter merupakan nilai dasar perilaku yang menjadi acuan tata nilai interaksi 

antara manusia. Secara universal berbagai karakter dirumuskan sebagai nilai hidup 

bersama berdasarkan atas pilar: kedamaian (peace), menghargai (respect), kerja 

sama (cooperation), kebebasan (freedom), kebahagiaan (happiness), kejujuran 

(honesty), kerendahan hati (humility), kasih sayang (love), tanggung jawab 

(responsibility), kesederhanaan (simplicity), toleransi (tolerance), dan persatuan 

(unity).39 

Berbicara mengenai karakter sesungguhnya karakter merupakan pilar 

penting bagi kemajuan bangsa. Karakter yang tertanam kuat dari setiap individu 

akan menimbulkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kesuksesan tidak 

ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill), 

                                                           
38 Amri Sofan, dkk. Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran. 

(Jakarta: Prestasi Pustakaraya. 2011), h. 35 
39 Samrin, Pendidikan Karakter (Sebuah Pendekatan Nilai), (Jurnal al-

Ta’dib, Vol.9, No.1 Jamuari-Juni, 2016). 



27 
 

 
 

tetapi oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill).40 Hal inilah yang 

menjadi salah satu pentingya pendidikan karakter untuk melahirkan generasi muda 

yang kokoh untuk menyikapi menghadapi perkembangan zaman. Hal ini juga yang 

menyebabkan alasan perlunya dilakukan pembenahan dalam bidang pendidikan 

kita, karena pendidikan di Indonesia lebih menitik beratkan pada pengembangan 

intelektual atau kognitif semata (hard skill) dengan capaian lulusan yang berprestasi 

dalam bidang akademik saja.Akan tetapi pendidikan juga harus berbasis pada 

pengembangan soft skill (interaksi sosial) hal ini penting untuk membentuk karakter 

anak bangsa sehingga mampu bersaing dan beretika. 

Dari berbagai pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa karakter siswa 

adalah tindakan yang dilakukan siswa berdasarkan keadaan jiwa yang terjadi secara 

spontan dan tidak perlu dipikirkan lagi atau bertindak karena telah dilatih secara 

terus-menerus dan menjadi sebuah kebiasaan sehingga tindakan tersebut terjadi 

secara spontan. Ada beberapa usaha yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan 

akhlak siswa, yaitu : 

a. Mendidik anak agar mampu membaca Al-Qur’an. 

Al-Qur’an merupakan kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad 

Saw. Yang mengandung petunjuk-petunjuk bagi umat manusia agar menjadi umat 

yang bertaqwa. Kemudian Al-Qur’an itu diturunkan agar dapat dijadikan sebagai 

petunjuk dan pegangan untuk mencapai kebahagian hidup di dunia dan akhirat. 

Ajaran-ajarannya ditunjukan kepada manusia seluruhnya, baik kepada kaum yang 

                                                           
40 Abdul Majid dan Dian Andriyanti, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, 2009. h. 12. 
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primitif, maupun yang telah mencapai peradaban dan kebudayaan yang tinggi. 

Allah Swt, berfirman, Q.S. al-Baqarah ayat 2 : 

                   

Terjemahnya : 

“Kitab (Al-Qur,an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi 

mereka yang bertaqwa”. 

 

Setiap mukmin yakin Al-Qur’an termasuk amal yang paling mulia dan akan 

mendapat  pahala yang berlipat ganda. Al-Qur’an adalah sebaik-baik bacaan bagi 

orang yang jiwanya gelisah. 

Belajar Al-Qur’an itu hendak dimulai dari kecil, mulai dari umur 5 tahun 

atau 6 tahun, sebab dalam usia itu anak sudah mulai mengenal bahasa. Kesempatan 

ini baik digunakan untuk mendidik anak membaca, apalagi membaca Al-Qur’an. 

Mendidik anak membaca  Al-Qur’an adalah kewajiban orang tua masing-masing, 

walaupun kebanyakan orang tua menyerahkan kepada TPQ/TPSQ dalam rangka 

membina untuk bisa baca tulis Al-Qur’an, namun orang tua masih dituntut untuk 

mengawasi anaknya. 

b. Membina ubudiyah anak sehari-hari 

Membina ubudiyah anak sehari-hari merupakan kewajiban orang tua yang 

harus dilakukan sejak dini, dan kewajiban yang akan dilaksanakan itu sesuai 

dengan tingkat umur dan perkembangan anak, tahap awal dimulai dengan 

pembiasaan, tahap berikutnya dilakukan  dengan  latihan. 

c. Membina akidah anak atau siswa 

Tingkah laku yang baik adalah kunci keberhasilan dan kebahagiaan hidup 

manusia di dunia dan di akhirat. Orang yang berhasil dalam hidupnya adalah 
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apabila dia mampu membina hubungan yang baik atau kontinyu. Baik horizontal 

maupun vertikal yang dimaksud adalah manusia dengan Allah swt dan hubungan 

`manusia`dengan sesama. 

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Karakter Siswa 

Berkenaan dengan pendidikan karakter menurut Lickona yang dikutip dari 

Muchlas Samani dan Haryanto mendefinisikan bahwa pendidikan karakter ialah 

upaya sungguh-sungguh untuk membantu seseorang memahami, peduli dan 

bertindak dengan landasan nilai-nilai etis. Pendidikan karakter dalam arti yang 

sempit yakni sejenis penelitian moral yang merefleksikan nilai tertentu.Dalam 

makna yang luasnya pendidikan karakter mencakup hampir seluruh usaha sekolah 

di luar bidang akademik terutama yang bertujuan untuk membentuk peserta didik 

tumbuh menjadi seseorang yang memiliki karakter yang baik.41 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau 

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri sesama, lingkungan maupun kebangsaan 

sehingga menjadi manusia insan kamil. Siswa bisa menjadi pribadi yang baik dan 

menjadi manusia yang berakhlak mulia tidak terlepas dari faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Banyak faktor yang membuat siswa mampu bertindak baik atau 

sebaliknya bertindak buruk. Asri Budiningsih menyebutkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi pembentukan karakter ada 2, yaitu faktor intern dan faktor 

ekstern. 

                                                           
41 Muchlas Samawi, dan Hadiyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, h. 44-45. 
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a) Faktor Intern 

Ada beberapa faktor intern diantaranya adalah : 

1) Insting atau Naluri, insting adalah suatu sifat yang dapat menumbuhkan 

perbuatan yang menyampaikan pada tujuan dengan berpikir lebih dahulu ke arah 

tujuan itu dan tidak didahului latihan perbuatan.Naluri merupakan tabiat yang 

dibawa sejak lahir yang merupakan suatu pembawaan yang asli. 

2) Adat atau kebiasaaan, kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang 

sehingga mudah untuk dikerjakan. Sehubungan kebiasaan merupakan perbuatan 

yang diulang-ulang sehingga mudah dikerjakan maka hendaknya manusia 

memaksakan diri untuk mengulang-ulang perbuatan baik sehingga menjadi 

kebiasaan dan terbentuklah akhlak (karakter) yang baik padanya. 

3) Kehendak/Kemauan, salah satu kekuatan yang berlindung di balik tingkah laku 

adalah kehendak atau kemauan keras (azam). 

4) Suara batin atau suara hati, suara batin berfungsi memperingatkan bahaya dari 

perbuatan buruk dan berusaha untuk mencegahnya, di samping dorongan untuk 

melakukan perbuatan baik. Suara hati dapat terus dididik dan dituntun akan 

menaiki jenjang kekuatan rohani. 

5) Keturunan, keturunan merupakan suatu faktor yang dapat memengaruhi 

manusia. Sifat yang diturunkan oleh orang tua yaitu ada dua macam yaitu: sifat 

jasmaniyah dan sifat ruhaniyah.42 

 

b) Faktor Ekstern 

Terlepas dari faktor intern di atas ada pula beberapa faktor eksternnya 

diantaranya sebagai berikut : 

1) Pendidikan. 

Pendidikan adalah usaha meningkatkan diri dalam segala aspeknya. Pendidikan 

mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan karakter. Betapa 

pentingnya faktor pendidikan itu, karena naluri yang terdapat pada seseorang 

dapat dibangun dengan baik dan terarah. Oleh karena itu, pendidikan agama 

perlu dimanifestasikan melalui berbagai media baik pendidikan formal di 

sekolah, pendidikan informal di lingkungan keluarga, dan pendidikan nonformal 

yang ada pada masyarakat. 

Orang yang buruk bisa berubah menjadi baik melalui pendidikan. Abdullah 

Nashih Ulwan berpendapat bahwa tugas pendidik adalah melaksanakan 

pendidikan ilmiah, karena ilmu mempunyai pengaruh besar terhadap 

pembentukan kepribadian dan emansipasi harkat manusia. Abdurrahman al- 

Nahlawi menjelaskan bahwa tugas pendidik ialah mengkaji dan mengajarkan 

ilmu ilahi. 

                                                           
42 Asri Budiningsih. Pembelajaran Moral, (Jakarta: Rineka Cipta. 

2004), h. 72 
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2) Lingkungan. 

Lingkungan adalah sesuatu yang melingkungi suatu tubuh yang hidup, seperti 

tumbuh-tumbuhan, keadaan tanah, udara dan pergaulan manusia hidup selalu 

berhubungan dengan manusia lain atau juga dengan alam sekitar. 

Sekolah merupakan salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi karakter 

maka sekolah bisa menjadi salah satu tempat untuk bisa membentuk karakter 

siswa dengan ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh guru.43 

 

3. Nilai-nilai Karakter Yang Harus Dimiliki Siswa 

Proses belajar di sekolah bukan saja sekedar menguasai teori-teori yang 

diberikan guru tetapi juga bagaimana siswa bisa menjadi pribadi yang berkarakter 

melalui proses belajar. Untuk itu pendidikan di sekolah harus mampu 

mengembangkan karakter siswa dengan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan 

norma dan agama.44 Untuk itu di Indonesia telah dirumuskan tujuh karakter dasar 

yang menjadi tujuan pendidikan karakter. Ketujuh karakter tersebut yaitu: 

a) Cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya 

b) Tanggung jawab, disiplin dan mandiri. 

c) Jujur. 

d) Hormat dan santun. 

e) Keadilan dan kepemimpinan. 

f) Baik dan rendah hati. 

g) Toleransi, cinta damai dan persatuan.45
 

 

Setiap karakter positif sesungguhnya akan merujuk pada sifat-sifat mulia 

Allah, yaitu al-Asma al-Husna. Sifat-sifat dan nama mulia Tuhan inilah sumber 

inspirasi setiap karakter positif yang dirumuskan oleh siapapun. Dari sekian banyak 

karakter yang bisa diteladani dari nama Allah itu, dapat dirangkum dalam 7 

karakter dasar, yaitu Jujur, Tanggung Jawab, Disiplin, Visioner, Adil, Peduli dan 

                                                           
43 Asri Budiningsih. Ibid, h. 73 
44 Dharma Kesuma, Cepi Triatna, Johar Permana.. Pendidikan Karakter 

Kajian Teori dan Praktik di Sekolah. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011), h. 95 
45 Ibid, h. 96-97 
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Kerja Sama. Menurut Hasan Said ada 18 nilai-nilai karakter minimal yang harus 

dikembangkan di lingkungan sekolah, yaitu: 

a) Religius: Karakter religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran, terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

b) Jujur: Karakter jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan. 

c) Toleransi: Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari 

dirinya. 

d) Disiplin: Karakter disiplin yakni tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan 

patuh kepada berbagai ketentuan dan peraturan. 

e) Kerja Keras: Kerja keras adalah perilaku yang menunjukan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar, tugas, dan menyelesaikan 

tugas dengan sebaik-baiknya. 

f) Kreatif: Kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu yang menghasilkan cara 

atau hasil baru berdasarkan sesuatu yang telah dimiliki. 

g) Mandiri: Mandiri merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung 

pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

h) Demokrasi: Demokrasi adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

i) Rasa ingin tahu:Rasa ingin tahu merupakan sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajari, dilihat, dan didengar. 

j) Semangat kebangsaan: Semangat kebangsaan merupakan cara berpikir, 

bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara 

di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

k) Cinta tanah air: Cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap dan berbuat yang 

menunjukan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

l) Menghargai prestasi: karakter ini merupakan sikap dan tindakan yang 

mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, 

mengakui, dan menghormati keberhasilan orang lain. 

m) Bersahabat: Karakter ini adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

n) Cinta damai: yaitu sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain 

merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

o) Gemar membaca: ini adalah sebuah kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

p) Peduli Sosial: Peduli sosial adalah karakter yang berkaitan dengan sikap dan 

tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat 

yang membutuhkan. 
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q) Peduli lingkungan: Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya mencegah kerusakan lingkungan alam di sekitarnya dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi. 

r) Tanggung jawab: Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan, terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa.46 

 

Kemudian di dalam buku Pendidikan Karakter Abdul Majid dan Dian 

Andayani menyebutkan bahwa mantan Presiden RI pertama Soekarno pernah 

menegaskan bahwa: “agama adalah unsur mutlak dalam Nasional and Character 

Building”. Hal ini diperkuat dengan pendapat Sumahamijaya yang mengatakan 

bahwa karakter harus mempunyai landasan yang kokoh dan jelas. Tanpa landasan 

yang jelas, karakter kemandirian tidak punya arah, mengambang, keropos sehingga 

tidak berarti apa-apa. Oleh karenanya, fundamen atau landasan dari pendidikan 

karakter itu tidak lain haruslah agama.47 

Islam merupakan agama samawi yang diturunkan oleh Allah swt. Kepada 

hamba-hamba-Nya melalui para rasul. Sebagai agama, Islam memuat seperangkat 

nilai yang menjadi acuan pemeluknya dalam berperilaku. Aktualisasi nilai yang 

benar dalam bentuk perilaku akan berimplikasi pada kehidupan yang positif, pahala 

dan surga, sedangkan praktik nilai yang salah akan berimplikasi pada kehidupan 

nilai yang negatif, dosa dan neraka. Seluruh nilainya telah termaktub di dalam Al-

Qur’an dan as-Sunnah. 

                                                           
46 Hasan Said. Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, 

(Jakarta: Puskur Balit Bang. 2010), h. 63 
47 Konovsky, M. Citizenship Behavior and Social Exchange. Academy of management 

journal, 37(3), (1994). h.656-669. 
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Idealnya, pendidikan agama dimaksudkan untuk meningkatkan potensi 

spiritual dan membentuk siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Allah Swt dan berakhlak mulia. Akhak mulia mencakup etika, budi pekerti, 

dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Peningkatan potensi 

spiritual mencakup pengalaman, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai 

keagamaan, serta pengalaman nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual 

ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual tersebut bertujuan 

pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya 

mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Allah Swt.48 

Lebih spesifik pada Pendidikan Agama Islam di sekolah, merupakan upaya 

untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman agama dalam diri 

siswa. Melalui Pendidikan Agama Islam, siswa diharapkan mampu membudayakan 

diri dengan perilaku yang luhur dan mengamalkan ilmu beserta keterampilan sesuai 

dengan nilai Islam. 

Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran pokok yang menjadi 

satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dengan mata pelajaran lain yang 

bertujuan untuk pengembangan moral dan kepribadian peserta didik. Semua mata 

pelajaran yang memiliki tujuan tersebut harus seiring dan sejalan dengan tujuan 

yang ingin dicapai oleh mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Pada hakekatnya di lembaga pendidikan peserta didik haus suri tauladan, 

karena sebagian besar hasil pembentukan jati diri adalah keteladanan yang 

diamatinya dari para pendidik. Di rumah, keteladanan akan diperoleh dari kedua 

                                                           
48 Emanuel, A. Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja, loyalitas Karyawan, dan Perilaku 

Organisasi Terhadap Organizational Citizenship Behavior Serta Dampaknya Terhadap Efektivitas 

Organisasi pada PT. Wirajaya Anugrah Perkasa. Doctoral dissertation. (Bandung, 2011). 
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orang tua dan dari orang-orang dewasa yang ada dalam keluarga tersebut. Sebagai 

peserta didik, murid- murid secara pasti meyakinkan semua yang di lihat dan 

didengarnnya dari cara-cara pendidiknya adalah suatu kebenaran. Oleh sebab itu 

para pendidik hendaknya menampilkan akhlak karimah sebagaimana diajarkan oleh 

Nabi Muhammad saw. 

Guru berpengaruh terhadap karakter siswa karena guru adalah salah satu 

sosok yang akan menjadi teladan bagi siswa dalam bertindak dan bersikap 

dilingkungannya. Guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya terhadap 

keberhasilan pendidikan karakter di sekolah, bahkan sangat menentukan berhasil 

tidaknya peserta didik dalam mengembangkan pribadinya secara utuh. Dikatakan 

demikian, karena guru merupakan figur utama, serta contoh dan teladan bagi 

peserta didik. dalam pendidikan karakter guru harus mulai dari dirinya sendiri agar 

apa-apa yang dilakukannya dengan baik menjadi baik pula pengaruhnya terhadap 

peserta didik. 

Oleh karena itulah guru Pendidikan Agama Islam menjadi salah satu contoh 

suri tauladan bagi siswa maka setiap yang ada pada diri guru akan menjadi contoh 

bagi siswa dalam bertingkah laku. Perspektif siswa yang sudah tertanam bahwa 

guru Pendidikan Agama Islam adalah guru yang mengerti dan paham dengan nilai-

nilai agama tentu memiliki kepribadian yang sesuai pula dengan syari’at Islam dan 

menjadi penerus Nabi. Maka Kepribadian guru akan menjadi salah satu factor yang 

menjadi pembentuk karakter siswa. Dari kepribadian gurulah siswa menanamkan 

nilai-nilai karakter agama Islam dalam kehidupan sehari-harinya. 
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C. Kajian Relevan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian, maka peneliti 

mencantumkan penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh peneliti lainnya yang 

relevan dengan penelitian ini.  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Faridil Atros, dengan Judul “Peran 

Pendidikan Akhlak dalam Membentuk Karakter Siswa di Pondok Pesantren 

Miftahul Ulum”. Dalam kesimpulan penelitiannya terdapat keserasian visi dan 

misi pondok pesantren terhadap tujuan pendidikan nasional yang tertulis dalam 

UU RI SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional 

Tahun 2003. Pendidikan akhlak di pondok pesantren diberikan dalam pelajaran 

dan program pendidikan lainnya yang diimplementasikan dengan baik di dalam 

keseharian di dalam pesantren yang membuat akhlak santri menjadi sangat 

baik.49 

2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Septa Satriandini, dengan judul “Peran 

Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Akhlak Siswa MTs Al-Ahliyah 

Kota Baru Karawang”. Dalam kesimpulan penelitiannya Septa Satriandini 

menyimpulkan bahwa peranan guru PAI sangat penting karena guru PAI 

pelaksana dalam pendidikan agama di sekolah. Peranan guru untuk membimbing 

siswa dalam praktek kehidupan sehari-hari akan menuntun pembentukan 

karakter siswa.50 

                                                           
49 Lutfi Faridil Atros, “Peran Pendidikan Akhlak dalam Membentuk Karakter 

Siswa di Pondok Pesantren Miftahul Ulum”. Yogyakarta, 2016. 
50 Septa Satriandini, “Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk 

Akhlak Siswa MTs Al-Ahliyah Kota Baru Karawang”. 2015. 
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3. Kemudian penelitian yang dilakukan  oleh Hernawati, dengan judul 

“Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Islam”. Dalam 

kesimpulan penelitiannya Hernawati menyimpulkan bahwa pendidikan Islam 

secara implementatif telah menanamkan nilai-nilai utama pilar pembentukan 

karakter di sekolah, keluarga dan masyarakat, dengan memperhatikan aspek 

pertumbuhan dan perkembangan siswa, untuk kemudian menganalisis nilai-nilai 

pembentukan karakter yang ditanamkan pada fase-fase perkembangan tersebut.51 

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap karya dan hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dan menjadi bahan 

yang amat berharga bagi penulis, terutama untuk memberikan gambaran 

sebelumnya terkait kegiatan keagmaan dalam pembentukan karakter siswa, begitu 

juga sumber-sumber lain yang membahas tentang pembinaan kegiatan keagamaan 

dalam membentuk karakter siswa, sehingga penulis memberikan apresiasi yang 

setinggi-tingginya kepada para peneliti sebelumnya karena dengan penelitian 

sebelumnya menjadi bahan yang sangat berguna bagi penulis. Dalam penulisan 

skripsi ini, penulis mencoba mengkaji tentang pembinaan kegiatan keagamaan 

dalam membentuk karakter siswa di MTsN 1 Konawe Utara. 

Berdasarkan penelitian yang relevan terdapat persamaan dan perbedaan 

yang dilakukan peneliti, Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

tentang kegiatan keagamaan guna membentuk karakter siswa. Adapun perbedaan 

pada penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian. Dibandingkan dengan 

                                                           
51 Hernawati, “Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Islam”. 

Bandumg, 2012. 
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peneliti, peneliti sebelumnya yang lebih membahas kepada pendidikan karakter. 

Peneliti disini akan lebih fokus terhadap pembinaan kegiatan keagamaan dalam 

membentuk karakter siswa di MTsN 1 Konawe Utara. 
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