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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Dasar Guru Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam 

Pengertian guru dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah orang yang 

pekerjaannya, mata pencahariannya, profesinya mengajar.1 “Guru adalah salah 

satu komponen dalam proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha 

pembentukan sumber daya manusia yang pontensial di bidang pembangunan.”
2
 

sedangkan menurut sukring yaitu: 

“Pendidik atau guru dalam islam adalah orang-orang yang bertanggung 

jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya 

mengembangkan seluruh potensi peserta didik., baik potensi efektif, 

kognitif, maupun psikomotorik.”
3
  

 

Dari pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, guru 

adalahb aktor utama dalam proses pendidikan dan memiliki tanggung jawab 

terhadap perkembangan siswa dengan mengembngkan seluruh potensi yang 

dimilikinya 

”Menurut Patah yasin bahwa pengertian guru secara umum setara dalam 

undang-undang Guru dan Dosen, yaitu: Guru adalah sebagai tenaga 

professional, sebagai agen pembelajaran, yang tugas dan tanggung 

jawabnya  untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sedangkan

                                                           
1
 Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan  Repoblik Indonsia. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, hal. 173 
2
 Hasniyati Gani Ali, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Quantum Teaching, 2008), hal. 

104.  
3
 Sukring, Pendidik dan Peserta Didik dalam Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2013), hal. 81 
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 Dosen yaitu sebagai tenaga professional, sebagai agen pembelajaran, (UU 

Guru dan Dosen, pasal dan 5 ).”
4
 

 

 Pada hakikatnya guru adalah orang yang berilmu pengetahuan yang 

memberikan santapan rohani dan memperbaiki tingkah laku peserta didik. Oleh 

karena itu guru wajib dimuliakan mengingat perannya sangat signifikan dalam 

menyaiapkan generasi mendatang. 

2. Tugas dan Tanggung Jawab Guru Agama Islam 

Kemuliaan dan ketinggian derajat guru yang diberikan oleh Allah SWT 

disebabkan mereka mengajarkan ilmu kepada orang lain. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan olah guru 

adalah mengajak orang lain berbuat baik. Tugas tersebut identik dengan dakwah 

Islamiyah yang juga bertujuan mengajak umat Islam untuk berbuat baik. Dalam 

Al-Qur’an: QS. Ali Imran ayat (2): 104 Allah SWT berfirman: 

ä3tFø9 uρ öΝ ä3ΨÏiΒ ×π̈Β é& tβθãã ô‰ tƒ ’ n< Î) Î�ö� sƒ ø: $# tβρã� ãΒ ù' tƒuρ Å∃ρã� ÷èpR ùQ $$Î/ tβöθyγ÷Ζ tƒuρ Çtã Ì� s3Ψ ßϑø9 $# 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé&uρ ãΝ èδ 

šχθßsÎ= ø� ßϑ ø9 $# ∩⊇⊃⊆∪   

Terjamahan: 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

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

munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”
 5

 

 

Profesi seorang guru juga dapat dikatakan sebagai penolong orang lain, 

karena penyampaian hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran Islam agar orang lain 

dapat melaksanakan ajaran Islam. Dengan demikian akan tertolong-tolonglah 

                                                           
4
 Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan, (UU Guru dan Dosen Pasal 4 dan 5, 2008), h, 80  

5
 Departemen Agama Repoblik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: 

Toha Putra, 1996), hal. 115 
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orang lain dalam memahami ajaran Islam. Hal yang sama sebagaimana 

diungkapkan oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi bahwa orang yang diajak bicara 

dalam hal ini adalah umat yang mengajak kepada kebaikan, yang mempunyai dua 

tugas yaitu menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat yang mungkar.
6
 

“Sedangkan menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah 

diterangkan bahwa Allah memerintahkan orang yang beriman untuk 

menempuh jalan yang luas dan lurus serta mengajak orang lain menempuh 

jalan kebaikan dan makruf.”
7
 

 

Berdasarkan penjelasan ayat dan tafsir di atas dapat dipahami bahwa dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya guru berkewajiban membantu 

perkembangan anak menuju dewasa yang sesuai  tujuan yang agamis yaitu 

membentuk agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha 

Esa. Dengan demikian bahwa tugas dan tanggung jawab guru, terutama guru 

agama Islam adalah menyampaikan ajaran Allah dan Sunnah rasul. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa tugas dan tanggung 

jawab yang harus dilaksanakan oleh orang yang mengetahui termasuk pendidik 

atau guru adalah menyampaikan apa yang diketahuinya (ilmu) kepada orang yang 

tidak mengetahui. Dengan kata lain, ketika berlangsung interaksi belajar mengajar 

terdapat tugas tersendiri yang mesti dilaksanakan oleh guru di luar materi 

pelajaran. 

 

 

 

                                                           
6
 Ahmad Al-Musthafa Al-Maraghi, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi, Juz IV, Terj. 

Bahrun Abu Bakar, (S marang: Toha Putra, 1993), hal. 36 
7
 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, (Jakarta: 

Lentera Ilahi, 2006), ha. 173 
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3. Kriteria Guru Pendidikan Agama Islam. 

Menjadi guru berdasarkan tuntutan hati nurani tidaklah semua orang dapat  

melakukannya, karena orang harus  merelakan  sebagian  besar  dari  seluruh  

hidup  dan  kehidupannya mengabdi  kepada  negara  dan  bangsa. Guna mendidik  

anak  didik  menjadi manusia  susila  yang  cakap,  demokratis,  dan  bertanggung  

jawab  atas pembangunan dirinya dan pembangunan bangsa dan negara. 

Muhammad Athiyah al-Abrasyi, sebagaimana dikutip oleh Samsul Nizar, 

memberikan batasan tentang karakteristik/kriteria yang harus dimiliki oleh  guru 

agama Islam, yaitu:
 8

 

a. Memiliki sifat zuhud, yaitu mencari keridaan Allah  

b. Bersih fisik dan jiwanya 

c. Ikhlas dan tidak riya dalam melaksanakan tugasny. 

d. Bersifat pemaaf, sabar, dan sanggup menahan amarah, terbuka, dan 

menjaga kehormatan 

e. Mencintai peserta didik 

f. Mengetahui karakter peserta didik 

g. Menguasai pelajaran yang diajarkannya dengan profesional 

h. Mampu menggunakan metode mengajar secara bervariasi dan mampu 

mengelola kelas 

i. Mengetahui kehidupan psikis peserta didik.  

 

 
                                                           

8
  Muhammad Athiyah al-Abrasyi Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan 

Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal. 72  
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B. Hakikat Pembentukan Karakter 

1. Penegertian Karakter 

Menurut bahasa, karakter adalah tabiat atau kebiasaan. Sedangkan menurut 

ahli psikologi, karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang 

mengarahkan tindakan seorang individu. Karena itu, jika pengetahuan mengenai 

karakter seseorang itu dapat diketahui, maka dapat diketahui pula bagaimana 

individu tersebut akan bersikap untuk kondisi-kondisi tertentu. 

“Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonseia, “Karakter adalah sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan 

yang lain. Dalam Kamus Ilmiah Populer, Karakter berarti watak, tabiat, 

pembawaan atau kebiasaan.”
9
 

 

Bebarapa teori yang dikemukakan oleh para ahli sebagai bekut:
 10

 

1. Menurut Thomas Liekona karakter merupakan sifat alami seseorang 

dalam merespon situasi secara bermoral. Sifat alami diidentifikasi dalam 

tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, 

menghormati dan menghargai orang lain.  

2. Ki. Hadjar Dewantara karakter adalah sebagai watak dan budi pekerti 

yang bersatunya antara gerakan dan pikiran, perasaan dan kehendak atau 

kemauan, secara ringkasnya karakter adalah  sebagai sifatny jiwa 

manusia mulai dari angan-angan hingga menjadi sebagai tenaga. 

3. Menurut suyanto karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang 

menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam 

lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

                                                           
9
 Achmad Maulana dkk, Kamus Ilmiah Populer, cet II (Yogyakarta: Absolut, 2004), hal 

202 
10

 Agus Wibowo, Sigit Purnama, dan Hamrin. Strategi Kompetensi, Mebangun Karakter 

di Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: Celeban timur UH/III 2012), hal. 33-36  
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4. Menurut Takdiroatun Musfiroh karakter adalah mengacu pada serangkian 

sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. 

5. Menurut Rizal karakter adalah pada dasarnya sulit di ubah. Namun 

demikian lingkungan dapat menguatkan atau melemahkan karakter 

tersebut. Segbaiamana yang dijelaskan pula oleh Taryana dan Rinaldi 

yang mengemukakan bahwa karakter terbentuk dari proses meniru, yaitu 

melalui proses melihat, mendengar, dan mengikuti. 

Dari beberapa pendapat mengenai karakter diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa karakter mempunyai definisi yang berbeda-beda namun mengenai sesuatu 

yang ada dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang tersebut harus 

perhatikan. 

Aziz menyimpulkan bahwa karakter adalah kualitas atau kekuatan mental 

dan moral. Akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus 

yang membedakan dengan individu lain. 

“Lebih lanjut Aziz mengungkapkan bahwa karakter adalah kualitas mental 

dan moral, akhlak atau budi pekerti dari nilai-nilai dan keyakinan yang 

ditanamkan dalam proses pendidikan yang merupakan kepribadian khusus 

yang harus melekat pada peserta didik.”11 

 

Sedangkan Pembentukan karakter dapat diartikan sebagai usaha sungguh-

sungguh dalam rangka membentuk anak, dengan menggunakan sarana pendidikan 

dan pembinaan yang terprogram dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh dan konsisten. Pembentukan akhlak atau karakter ini dilakukan 

                                                           
11

 Aziz H, Pendidikan Karakter Berpusat pada Hati, (Jakarta: PT, Al-Mawardi Prima, 

2011), hal. 121 
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berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil usaha pembinaan, bukan terjadi 

dengan sendirinya.12 

 “Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, pembentukan adalah proses, 

cara, perbuatan atau usaha untuk membentuk. Berbicara masalah 

pembentukan karakter sama halnya berbicara tentang tujuan pendidikan, 

karena menurut berbagai pendapat tujuan pendidikan kita adalah sama 

halnya dengan pembentukan karakter.”13 

 

2. Prinsip Pembentukan Karakter 

Prinsip-prinsip dalam proses pembentukan karakter memiliki
 

beberapa 

mekanisme yaitu:14 

a. Unsur dalam Pembentukan Karakter 

Unsur terpenting dalam pembentukan karakter adalah pikiran karena yang di 

dalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk dari pengalaman hidupnya, 

merupakan pelopor segalanya. 

Menurut Abdul Majid, unsur dalam pembentukan karakter manusia ada dua 

yaitu:
 15 

1) Pikiran, merupakan unsur terpenting dalam pembentukan karakter, 

karena pikiran yang didalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk 

dari pengalaman hidup. Jika program yang tertanam tersebut sesuai 

dengan prinsip kebenaran universal, maka perilakunya berjalan selaras 

dengan hukum alam. 

                                                           
12

 Abuddin, Pembentukan Karakter, (Yogyakarta: familia 2009), hal 185 
13

 Daryanto SS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT, Raja Grafindo 

Persada, 1998), hal. 88    
14

 http://mz-arifin .blogspot.com/2012/05/11- prinsip-prinsip pendidikan karakter.html di 

akses pada tanggal 07 juli 2017 
15

 Ibid, hal.17  
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2) Kebiasaan, dari berbagai literatur ditemukan bahwa kebiasaan yang 

dilakukan secara berulang-ulang yang didahului oleh kesadaran dan 

pemahaman akan menjadi karakter seseorang. 

Dalam UUD 1945, sudah sangat jelas bahwa pendidikan menginginkan 

karakter manusia Indonesia yang berakhlak mulia, bertaqwa kepada Tuhan Yang 

maha Esa,dan cerdas dalam kehidupannya.
16

 

b.  Proses dalam Pembentukan Karakter 

Proses pembentukan karakter diawali oleh terbentuknya pondasi. Pondasi 

merupakan dasar kepercayaan tertentu dan konsep diri. Dengan semakin 

banyaknya informasi dan pengalaman yang diterima individu maka semakin 

matang sistem kepercayaan dan pola pikir yang terbentuk maka semakin jelas 

tindakan, kebiasaan, dan karakter unik dari masing-masing individu. Jika sistem 

kepercayaanya benar, selaras dengan norma masyarakat yang berlaku maka akan 

diperoleh karakter yang baik dan konsep dirinya bagus sehingga kehidupannya 

akan terus baik dan membahagiakan. 

3. Fungsi dan Tujuan Pembentukan Karakter 

Fungsi pembentukan karakter dalam perkembangan dan kehidupan manusia, 

berbagai layanan di ciptakan dan di selenggarakan. Masing-masing  layanan itu 

memberikan manfaat. Pada hakekatnya adalah sebuah perjuangan bagi individu 

untuk menghayati kebebasannya dalam relasi mereka dengan orang lain dan 

lingkungan, sehingga dapat semakin mengukuhkan dirinya sebagai pribadi yang 

                                                           
16

 Muhammad Takdir Ilahi, Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral. (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2012), hal, 185. 
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unik dan khas, serta memiliki integritas moral yang dapat di pertanggung 

jawabkan. 

Beberapa fungsi pembentukan karakter antara lain sebagai berikut:
 17

 

1) Fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan potensi peserta didik 

untuk menjadi pribadi berperilaku baik dan perilaku yang mencerminkan 

perilaku dan budaya bangsa. 

2) Fungsi Perbaikan. Memperkuat citra pendidikan nasional untuk 

bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang 

lebih bermartabat. 

3) Fungsi Penyaringan. Untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya 

bangsa orang lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan karakter 

bangsa yang bermartabat. 

Sedangkan tujuan pembentukan karakter adalah pada intinya bertujuan 

membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, 

bertoleran, bergotong royong dan berjiwa patriotik. Tujuan pembentukan karakter 

menurut Dharma Kesuma, Cepi Triatna dan Johar Permana adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk Membentuk Manusia Bermoral Maksudnya yaitu agar tujuan 

diadakannya pendidikan karekter agar    generasi    masa    depan    

menjadi    sosok    manusia    yang berkarakter, yang mampu berperilaku 

positif dalam segala hal. 

                                                           
17

 Sri Narwanti, Pendidikan Karakter Pengintegrasian 18 Nilai Dalam Mata Pelajaran, 

Yogyakarta: Familia. 2011. hal. 11 
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2. Untuk Membentuk Manusia Indonesia yang Cerdas Dan Rasional Para  

peserta  didik  merupakan  harapan  kita.  Oleh  karena itu,  mereka  harus  

dibekali  pendidikan  karakter  sejak  dini  agar generasi masa depan  

Indonesia tidak lagi menjadi generasi  yang irasional dan tidak 

berkarakter. 

3. Untuk Membentuk Manusia Indonesia Yang Inovatif dan Suka Bekerja 

Keras  Pendidikan  karakter  bertujuan  mencetak  generasi  bangsa  agar 

tumbuh menjadi pribadi yang inovatif dan mau bekerja keras. 

4. Untuk Membentuk Manusia Indonesia yang Optimis dan Percaya Diri  

Kurangnya sikap optimis dan   percaya   diri   menjadi   faktor   yang   

menjadikan   bangsa Indonesia kehilangan semangat untuk dapat 

bersaing menciptakan kemajuan di segala bidang. 

5. Untuk Membentuk Manusia Indonesia yang Berjiwa Patriot Kerelaan  

untuk berjuang,   berkorban,   serta   kesiapan   diri   dalam   memberikan 

bantuan   kepada   pihak-pihak   yang   membutuhkan.   Pentingnya  

pendidikan karakter supaya peserta didik benar-benar menyadari bahwa    

ilmu    yang    diperoleh    harus    dimanfaatkan    untuk kepentingan 

banyak orang.
 18

  

4. Faktor-faktor dalam Pembentukan Karakter 

Karakter atau kepribadian seseorang hanya di ukur dengan apa yang dia 

lakukan berdasarkan tindakan sadarnya. Dengan demikian, yang harus di 

perhatikan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan sadar tersebut. 

                                                           
18

 Dharma Kesuma, Cepi Triatna dan Johar Permana. Pendidikan Karakter: Kajian 

Teori dan Praktik di Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011. hal. 11 



21 

 

 

 

Karakter tidak akan dapat berjalan tanpa adanya faktor di dalamnya. Secara umum 

faktor-faktor tersebut terbagi dalam dua kelompok yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal.
 19

 

a) Faktor Internal adalah kumpulan dari unsur kepribadian atau sifat 

manusia yang secara bersamaan mempengaruhi perilaku manusia. Faktor 

internal tersebut di antaranya : 

1. Insting Biologis (dorongan biologis) seperti makan, minum dan 

hubungan biologis. Karakter seseorang sangat terlihat dari cara dia 

memenuhi kebutuhan atau instink biologis ini. Contohnya adalah sifat 

berlebihan, bersifat rakus/tamak. Seseorang yang bisa mengendalikan 

kebutuhan biologisnya akan memiliki karakter waro’, zuhud dan 

qona’ah yang membawanya kepada karkater sederhana. 

2. Kebutuhan psikologis seperti kebutuhan akan rasa aman, penghargaan, 

penerimaan dan aktualisasi diri. 

3. Kebutuhan pemikiran, yaitu kumpulan informasi yang membentuk cara 

berfikir seseorang seperti mitos, agama yang masuk ke dalam benak 

seseorang akan mempengaruhi cara berpikirnya yang selanjutnya 

mempengaruhi karakter dan perilakunya. 

b) Faktor Eksternal  adalah faktor yang ada di luar diri manusia, namun 

secara langsung mempengaruhi perilakunya. Diantaranya sebagai 

berikut: 

                                                           
19

 Syamsu Yusuf dan Nani M Sugandhi, Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta: PT. 

Grafindo Persada, 2011), hal 35 
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1. Lingkungan Keluarga. Nilai-nilai yang berkembang dalam keluarga, 

kecenderungan-kecenderungan umum serta pola sikap kedua orang tua 

terhadap anak akan sangat mempengaruhi perilaku dalam semua tahap 

pertumbuhannya. 

2. Lingkungan Sosial. Demikian pula nilai-nilai yang berkembang dalam 

masyarakat dan membentuk piransi sistem sosial, ekonomi, dan 

politiknya serta mengarahkan perilaku umum mereka. 

3. Lingkungan pendidikan. Institusi pendidikan normal yang sekarang 

mengambil begitu banyak waktu pertumbuhan setiap orang, dan 

institusi pendidikan informal seperti media massa dan masjid, akan 

mempengaruhi perilaku seseorang sesuai dengan nilai-nilai dan 

kecenderungan-kecenderungan yang berkembang dalam lingkungan 

tersebut. 

Dari beberapa faktor dalam pembentukan karakter diatas maka karakter 

dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membentuk pribadi seseorang menjadi 

baik karena pengaruh dari keturunan maupun dari lingkungan yang membedakan 

dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam 

kehidupan sehari-hari.20
 

5. Macam-Macam Karakter 

Karakter anak bangsa mempunyai berbagai macam perbedaan yang 

dijumpai dalam bidang pendidikann sehingga dalam Kementrian Pendidikan 

Nasoinal merumuskan 18 nilai karakter, yaitu karakter Religius, Jujur, Disilplin, 

                                                           
20

 Muchlas Samani dan Hariyanto, Pendidikan Karakter, (Bandung: PT, Remaja 

Rosdakarya ,2013),  hal. 43  
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Kerja keras, Kreatif, Mandiri, Demokrasi, Rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, 

Cinta tanah air, Menghargai prestasi, Komunikatif, Cinta damai, Gemar membaca, 

Peduli Lingkungan, Peduli Sosial, dan Tanggung Jawab.”
21

    

Namun dalam pembahasan ini difokuskan hanya 5 macam bentuk karakter 

yang diterapkan dan dikembangkan, yaitu: 

a. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran Agama yang di anutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

Agama lain dan seluruh hidup rukun dengan pemeluk Agama lain 

b. Disiplin adalah tindakan yang menujukan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 

c. Jujur adalah perilaku yang di dasari pada upaya yang menjadikan dirinya 

sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan. 

d. Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, 

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

dirinya. 

e. Tanggungg jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam,sosial, dan budaya), 

Negara dan Tuhan yang Maha Esa. 

Dari macam-macam karakteristik atau keadaan yang ada di tentukan data-

data apa saja yang perlu di ketahui informasinya dan di galli dari peserta didik. 
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Kementrian Dinas Pendidikan Nasional dan Badan Penelitian, Panduan Pelaksanaan 

Pendidikan Karakter, (Jakarta 2011), h. 7-10  
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Kondisi pada peserta didik juga senantiasa dapat mengalami perubahan, guru 

hendaknya juga harus memantau segala perubahan keadaan yang ada pada siswa 

baik sebelum pembelajaran dimulai, saat pembelajaran berlangsung hingga pada 

saat pembelajaran dan evaluasi. 

Adapun karakter yang di prioritaskan dan dikembangkan oleh guru dalam 

penelitian ini ada 5 macam bentuk karakter, yaitu karakter Religius, Disiplin, 

Jujur, Toleransi dan tanggung jawab yang dirancang dalam program pembelajaran 

namun lebih di tekankan pada karakter kedisplinan untuk di bentuk karakternya  

baik pada guru maupun pada siswa. 

C.  Strategi Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa 

1. Pengertian Strategi Guru 

Strategi secara bahasa biasa diartikan siasat, taktik, kiat-kiat, trik-trik, atau 

secara umum, strategi adalah suatu garis bersar  haluan bertindak dalam usaha 

untuk mencapai sasaran yang telah di tentukan.
22

 Hal ini berarti bahwa strategi 

mengandung pengertian sebagai cara atau pola umum yang digunakan untuk 

bertindak demi pencapaian tertentu. Keberhasilan proses interaksi antara guru dan 

siswa yang terjadi di sekolah atau biasa dikenal dengan pembelajaran, sangat 

ditentukan oleh beberapa faktor penting, salah satunya adalah kemampuan guru 

dalam mensiasati serangkaian tindakan yang harus dilakukan dalam pembelajaran. 

Pada dasarnya istilah strategi sudah sering digunakan dalam berbagai 

konteks dengan makna yang tidak selalu sama. Wina Sanjaya menjelaskan 
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bahwa” pada awal mulanya digunakan dalam dunia militer yang diartukan sebagai 

cara penggunaan kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan.”
23

 

Seiring dengan perkembangan displin ilmu, pengertian strategi menjadi 

bermacam-macam sebagaimana dijelaskan menurut para ahli dalam buku karya 

mereka masing-masing. Menurut K. Marrus, pengertian strategi adalah suatu 

proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan 

jangka panjang organisasi, disertai puenyusunan suatu cara atau upaya bagaimana 

agar tujuan dapat tercapai. 

“Secara khusunya di ungkapkan oleh Hamel dan Pralad pengertian strategi 

adalah tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus 

menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang 

diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian strategi 

dimulai dari apa yang terjadi.”
24

 

Mengacu pada pengertian diatas, maka strategi dapat dimaknai sebagai 

siasat mencapai, meraih ataupun memenangkan suatu tujuan yang telah 

ditentukan. Stoner dan Gilber seperti dikutip Tjiptono menjelaskan bahwa: 

“konsep strategi dapat di definisikan dalam dua persepsi yang berbeda, yaitu: (1) 

dari  perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan. (2) dari perpektif apa 

yang organisasi akhirnya ingin dilakukan.25 

Sedangkan menurut Abuddin Nata, strategi adalah langkah-langkah 

terencana yang bermakna luas dan mendalam yang dihasilkan dari sebuah proses 
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pemikiran dan perenungan yang mendalam berdasarkan teori dan pengalaman.
26

 

Menurut Zakiah Daradjat bahwa guru Pendidikan Agama Islam merupakan guru 

agama disamping melaksanakan tugas pengajaran yaitu memberikan pengetahuan 

keagamaan, melaksanakan tugas pendidikan dan pembinaan bagi peserta didik, ia 

membantu pembentukan kepribadian dan pembinaan akhlak, juga menumbuhkan 

dan mengembangkan keimanan dan ketakwaan para peserta didik.
27

 

Beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa strategi guru 

Pendidikan Agama Islam adalah langkah yang terencana untuk mendidik siswa 

dengan tujuan memberikan pelajaran nilai-nilai ajaran agama Islam sehingga 

nilai-nilai tersebut dapat tertanam pada diri siswa dengan dicerminkan melalui 

tingkah laku sehari-hari di sekolah maupun di masyarakat. 

2. Ragam Strategi atau Metode Pembentukan Karakter 

Metode atau strategi dalam pendidikan karakter menurut Abdurrahman An-

Nahlawi yang dikutip oleh Heri Gunawan yang dijadikan pertimbangkan dalam 

pembentukan karakter pada siswa sebagai berikut: 

a. Ceramah 

Metode cerama atau strategi dalam yang digunakan guru untuk memberikan 

uraian atau penjelasan kepada siswa tentang materi pembelajaran yang akan 

diajurkan. 
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b. Qishah atau Cerita  

Metode Qishah adalah metode yang digunakan dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter di sekolah, kisah sebagai metode pendukung pelaksanaan 

pendidikan memiliki peranan yang sangat penting, karena dalam kisah-kisah 

terdapat keteladanan atau edukasi. 

c. Uswah atau Keteladanan  

Metode keteladanan merupakan metode yang lebih efektif dan efisien, 

karena siswa pada umumnya cenderung meniru gurunya. 

d. Pembiasaan  

Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang 

agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Metode pembiasaan berintikan 

pengalaman karena sesuatu yang dibiasakan itu adalah sesuatu yang di amalkan. 

e. Ibrah atau mau’idah 

Ibrah adalah suatu kondisi psikis yang menyamapaikan manusia kepada 

intisari sesuatu yang disaksikan, dihadapi dengan nalar dan menyebabkan hati 

mengakuinya. Mau’idah ialah nasehat yang lembut yang diterima oleh hati dengan 

cara menjelaskan pahala atau ancaman. 

f. Targhib atau Tarhib  

Targhib adalah janji terhadap kesenangan, kenikmatan akhirat yang disertai 

dengan bujukan. Sedangkan tarhib adalah ancaman karena dosa yang dilakukan 

atau pelanggaran yang dilakukan, sehingga guru memberikan ancaman atau 

hukuman pada siswa melanggar peraturan tersebut. 
28

 Metode ini bertujuan agar 
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orang mematuhi peraturan Allah dan mematuhi peraturan yang di terapkan oleh 

guru.  

3. Strategi Pembentukan Karakter 

Strategi merupakan salah satu cara yang digunakan dalam upaya untuk 

memebentuk karakter bangsa yang berciri nasionalisme sehingga dala 

pembentukan karakter dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai 

berikut: 

a.   Pendekatan Instruktif-Struktural 

Pendekatan instruktif dan srtuktural adalah strategi pembentukan  karakter 

di sekolah sudah menjadi komitmen dan kebijakan pemimpin sekolah sehingga  

lahir berbagai  peraturan  dan   kebijakan  yang  mendukung terhadap  berbagai  

kegiatan  berkarakter  di  sekolah  beserta  berbagai saran  dan  prasarana  

pendukungnya  termasuk  dari  sisi  pembiayaan. Dengan demikian, pendekatan 

ini lebih bersifat top down.29 

b.  Pendekatan Formal-Kurikuler 

 Pendekatan formal dan kurukuler adalah strategi pembentukan  karakter   di 

sekolah yang diintegrasikan dan mengoptimalkan Kegiatan Belajar  Mengajar  

(KBM) disemua mata pelajaran dan karakter yang dikembangkan. Dengan 

demikian, dalam pendekatan  formal  ini  guru  mempunyai  peran  yang  lebih  

banyak untuk menanamkan nilai  dan etika karena terintegrasi dengan semua mata 

pelajaran. 
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c. Pendekatan mekanik-fragmented 

Pendekatan mekanik dan fragmented adalah strategi pembentukan  karakter  

di  sekolah  didasari  oleh  pemahaman  bahwa kehidupan  terdiri atas berbagai 

aspek dan pendidikan dipandang sebagai penanaman  dan pengembangan 

seperangkat nilai kehidupan yang masing-masing   bergerak dan berjalan menurut 

fungsinya. Pendekatan ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan 

kualitas kegiatan ekstrakurikuler yang berwawasan nilai dan etika. 

d. Pendekatan Organik-Sistematis 

Pendekatan organik dan sistematis adalah pendidikan karakter merupakan   

kesatuan atau sebagai sistem sekolah yang berusaha  mengembangkan  pandangan 

atau semangat hidup berbasis nilai dan etika, yang dimanifestasikan dalam sikap 

hidup, perilaku dan keterampilan hidup yang berkarakter dari seluruh warga 

sekolah. 

4. Faktor Penghambat dan Pendukung Pembentukan Karakter 

Siswa 

Dalam membentuk karakter siswa di sekolah terdapat faktor pendukung dan 

faktor penghambat, sebagai mana berikut.30 

Tabel 1 faktor pendukung dan penghambat pembentukan karakter bebasis 

nilai dan etika  

Faktor Pendukung  Penghambat  

Internal  • Motivasi siswa  

• Kesiapan diri siswa 

• Menganggap nilai 

tidak meningkatkan 
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menerima nilai kognitif 

Eksternal  • Media massa (positif) 

• Komunikasi yang 

humoris antara pihak. 

• Keteladanan orang tua 

guru dan tokoh 

masyarakat. 

• Media massa 

(negatif) 

• Kurang pedulinya 

orang tua dan pihak 

lain 

• Krisis keteladanan 

para tokoh dan 

pimpinan bangsa.  

• Tidak harmonisnya 

keluarga.  

 

Pada dasarnya pembentukan karakter pada manusia ada dua potensi, yaitu 

baik dan buruk yang dijelaskan dengan   istilah   Fujur   (celaka/fasik)   dan   

takwa   (takut   kepada Tuhan).  Manusia  memiliki  dua kemungkinan  jalan,  

yaitu  menjadi makhluk    yang    beriman    atau    ingkar    terhadap    Tuhannya. 

Keberuntungan     berpihak     kepada     orang     yang     senantiasa menyucikan 

dirinya dan kerugian berpihak pada orang-orang yang mengotori dirinya, 

sebagaimana firman Allah dalam  Al-Quran: QS. As-Syams (91): ayat 8 sebagai 

berikut:31 
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Terjamahannya: 

                                                           
31

  Agus Zaenul Fitri, op cit, hal. 34-35 



31 

 

 

 

“maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 

ketakwaannya”32 

 Dari pemaparan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat Al-Quran  

tersebut  merupakan  dasar dari pembentukan karakter manusia yang menjelaskan 

bahwa manusia itu diciptakan memiliki kemampuan  untuk  menjadikan dirinya 

sebagai hamba Allah  yang baik  atau buruk, menjalankan perintah-Nya   atau   

melanggar larangan-Nya, ataupun menjadikan dirinya sebagai hamba yang 

mukmin atau musrik. Semua itu tergantung  dari  manusianya  itu sendiri dia akan 

memilih jalan yang benar atau tidak sesuai dengan ketentuan Allah.
33

 

Dalam pembentukan karakter seperti yang dijelaskan diatas apabila  

dicermati,    peristiwa    pendidikan    formal    di Indonesia saat ini menghadapi 

tantangan dan hambatan yang cukup berat.  Tantangan  dan  hambatan  ini  ada  

yang  bersifat  makro  yang berujung  pada  kebijakan  pemerintah  dan  ada  yang  

bersifat  mikro yang  berkaitan  dengan  kemampuan  personal  dan  kondisi  lokal  

di sekolah. 

Kaitannya dengan pembahasan faktor pendorong dan faktor penghambat 

yang berbasis anilai, hambatan yang  dihadapi tersebut tidak  jauh  berbeda  

dengan  yang dihadapi oleh pendidikan formal. Hal ini disebabkan oleh nilai 

karena nilai merupakan dari pendidikan formal dan pendidikan nasional 

merupakan subsitem pendidikan nasional. 
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D. Kajian Relevan 

Penelitian ini mengenai Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Pembentukan Karakter pada Siswa SMA Negeri 2 Kendari. Berdasarkan 

eksplorasi peneliti ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Adi pada tahun 2008 yang berjudul “Strategi Guru Bimbingan Konseling 

Dalam Menanggulangi Kenakalan Siswa Di SMAN 1 Lasolo Kecematan 

Lasolo Kabupaten Konawe Utara”. 34  Dilaksanakannya penelitian ini 

bertujuan untuk memeberikan bantuan pada pelayanan khusus kepada 

siswa, yaitu menaggulangi kenakalan siswa yang berorientasi pada guru 

bimbingan konseling agar masalah siswa dapat diidentifikasi secara 

meyuluruh sehingga menjadi sebuah penanggulangan kenakalan siswa. 

2. Betrianingsih pada tahun 2015 yang berjudul “Strategi Guru Pendidikan 

Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Siswa SD Negeri 2 Wanci 

Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakotobi”.35 Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola pembinaan akhlak siswa 

yang tercermin dalam strategi guru agama islam. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriftif. 

3. Dian Fatmawati pada tahun 2015 yang berjudul “Strategi Guru 

Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Siswa di SMP 
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Negeri 13 Malang, yang berorientasi pada Pembentukan Karakter 

Melalui Strategi Guru Pendidikan Agama Islam”.36 Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriftif dengan jenis penilitian 

kualitatif. 

4. Penelitian keempat, Muhimatun Khasanah pada tahun 2015 yang 

berjudul “Pemebentukan Karakter Religius Siswa Dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Pada Siswa Kelas VII G SMP 

N I Amogiri Bantul Yogyakarta”.37 Penelitian ini bertujuan untuk 

membentuk karakter yang religius pada siswa melalui pembelajaran 

pendidikan agama islam (PAI). 

5. Penelitian kelima, yaitu penilitian Beny Adianto pada tahun 2016 yang 

berjudul “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan 

Religiusitas Siswa Muslim di SMP Taman Harapan Malang”.38 Penelitian 

ini bertujuan untuk meningkatkan religiusitas siswa muslim melalui 

strategi guru pendidikan agama islam di sekolah SMP taman harapan 

Malang. Penelitian ini menggunakan deskriftif dengan jenis penelitian 

lapangan. 

Penelitian ini yang dilaksanakan dengan enam penelitian yang relevan dan 

penelitian tersebut menekankan pada strategi Guru Pendidikan Agama Islam 

dalam pembinaan akhlak  siswa, strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam 
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membentuk karakter siswa, strategi guru Bimbingan Konseling dalam 

Menanggulangi Kenakalan Siswa dan strategi Guru Pendidikan Agama Islam 

dalam meningkatkan karakter yang religius siswa. Melalui strategi-strategi  guru 

sesuai pada bidang pembelajaran masing-masing. 

Oleh karena itu, perbedaan pada penelitian ini, yaitu terletak pada cara-cara 

yang digunakan oleh masing-masing guru untuk membina, membimbing, dan 

mengarahkan siswa agar bisa merubah tingkah laku mereka dari yang buruk 

menjadi baik, yang tidak mengenal Agama menjadi anak religius, anak yang 

pembangkang anak yang bertanggung jawab, dan merealisasikan nilai-nilai 

Agama dalam kehidupan mereka masing-masing. 

Dalam penelitian ini difokuskan pada strategi guru Pendidikan Agama Islam 

dalam pembentukan karakter siswa, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

dalam membina dan membentuk karakter siswa guru mempunyai strategi masing-

masing yang digunakan dalam membimbing dan membimbing dan mendidik 

siswa agar menghasilkan siswa yang berakhlak mulia, rajin, trampil, berprestasi, 

taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan unggul baik dilingkungan sekolah 

maupun lingkungan sosial. 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 


