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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

 

A. Konsep Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pembinaan Karakter Siswa di 

Sekolah    

 

1. Pengertian Pendidikan  

Pengertian pendidikan menurut Soekidjo Notoatmodjo ”Pendidikan adalah 

segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, 

kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh 

pelaku pendidikan.”
13

 Pendapat ini mirip dengan pendapat Mahmud Yunus bahwa 

pendidikan adalah usaha-usaha yang sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan 

membantu anak dengan tujuan peningkatan keilmuan, jasmani dan akhlak sehingga 

secara bertahap dapat mengantarkan si anak kepada tujuannya yang paling tinggi. 

Agar si anak hidup bahagia, serta seluruh apa yang dilakukanya menjadi bermanfaat 

bagi dirinya dan masyarakat.
14

  

Redja Mudyaharjo mengemukakan pula bahwa pendidikan merupakan 

aktivitas atau proses sosial yang esensial yang memungkinkan generasi muda hidup 

eksis dalam kompleksitas sosial, moderniasi ekonomi, dan kemajuan ilmu 

pengetahuan serta teknologi. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa melakukan 

proses belajar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal, sehingga 

transformasi ilmu pengetahuan akan terus berjalan.
15

 

Selanjutnya, pengertian pendidikan ini didefenisikan pula dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) 

                                                 
13

Soekidjo Notoatmodjo, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 

h.16. 
14

 Mahmud Yunus, Dasar-Dasar Kependidikan, (Jakarta: Depdiknas, 2000), h.42. 

 
15

 Redja Mudyaharjo, Pengantar Pendidikan,  (Jakarta: Rajawali Press, 2001),h.4. 
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bahwa bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak dapat mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat ditafsirkan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pengembangan diri 

siswa atau peserta didik melalui proses pembelajaran sebagai latihan sosial untuk 

mencampai kekuatan spiritual, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak yang baik, serta 

keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan anak di masa yang 

akan datang dan lebih penting lagi bahwa peserta didik atau siswa bila menjadi 

anggota masyarakat dapat menunjukkan perilaku dan karakter sesuai dengan tujuan 

pendidikan tersebut. 

2. Pengertian Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah sebuah media bagi terjadinya 

transformasi nilai dan ilmu yang berfungsi sebagai pencetus corak kebudayaan dan 

peradaban manusia.
16

 Dalam perspektif Islam pendidikan bersinggungan dengan 

upaya pengembangan dan pembinaan seluruh potensi manusia baik ruhaniah maupun 

jasadiyah tanpa terkecuali dan tanpa prioritas dari sejumlah potensi yang ada yang 

bertujuan untuk pengembangan dan pembinaan seluruh potensi manusia tersebut 

dengan harapan dan cita-cita pendidikan itu dapat mengantarkan manusia pada suatu 

pencapaian tingkat kebudayaan yang menjunjung hakikat kemanusiaan manusia.
17

  

                                                 
16

 Ahmad Tafsir,  Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2014), h.32.
 
   

17
 Nashir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di 

Tengah Arus Perubahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

2010), h.72  
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Perspektif di atas menjelaskan bahwa pendidikan dalam Islam sangat 

mendasar karena berkaitan dengan upaya dan proses pembentukan manusia 

seutuhnya baik ruhaniah maupun jasadiyah yang bertujuan untuk pencampaian 

tingkat kebudayaan atau peradaban yang menjunjung tinggi hakekat manusia. Hal ini 

ditegaskan oleh Susanti pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang 

dan dilaksanakan secara sistematis untuk menanamkan nilai-nilai perilaku peserta 

didik 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, serta tata krama 

budaya dan adat istiadat.
18

  

Dalam perspektif lainnya dikemukakan oleh Syahidin bahwa pendidikan 

dalam Islam adalah berwawasan kemanusiaan yang memberikan pengertian bahwa 

pendidikan harus memandang manusia sebagai subjek pendidikan, bukan sebagai 

objek yang memilah-milah potensi (fitrah) manusia. Artinya, pendidikan adalah 

suatu upaya memperkenalkan manusia akan eksistensi dirinya, baik sebagai diri 

pribadi yang hidup bersama hamba Tuhan yang terikat oleh hukum normatif (syariat) 

dan sekaligus sebagai khalifah di bumi.
19

      

Pada dasarnya, Agama Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan 

pijakan yang jelas tentang tujuan dan hakikat pendidikan, yakni memberdayakan 

potensi fitrah manusia yang condong kepada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan agar 

manusia dapat berperan dan memfungsikan dirinya sebagai hamba Allah. Oleh 

karena itu, pendidikan berarti suatu proses membina seluruh potensi manusia sebagai 

                                                 
18 Ria Susanti, ”Optimalisasi Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 13 

Melalui Pembelajaran Agama Islam”, Jurnal Ar-Risalah, Vol. 14(2), Juli-Desember 

2018, h.157.  
19

 Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam al-Quran, (Bandung: 

Alfabeta, 2009), h.22. 
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makhluk yang beriman dan bertakwa, berfikir dan berkarya, untuk kemaslahatan diri 

dan lingkungannya.  

Islam adalah panduan hidup manusia di dunia dan akhirat yang bukan sekedar 

agama seperti dipahami selama ini, tetapi meliputi seluruh aspek dan kebutuhan 

hidup manusia. Ilmu dalam Islam meliputi semua aspek ini yang bisa disusun secara 

hirarkis dari benda mati, tumbuhan, hewan, manusia hingga makhluk gaib dan 

puncak kegaiban. Susunan ilmu tentang banyak aspek ini bisa dikaji dari pemikiran 

Islam.
20

 Mengingat seluruh tradisi keagamaan dalam sejarah umat manusia mulai 

dari nabi Adam diklaim sebagai Islam dan seluruh alam natural dan humanitas 

sebagai ayat-ayat Tuhan, maka seluruh ilmu tentang hal ada, merupaka ilmu tentang 

ayat-ayat Tuhan dan Islam itu sendiri.
21

 Sepanjang sejarah otentik Islam, ilmu 

pengetahuan dan teknologi bersumber dari dua bentuk wahyu, yakni ayat-ayat al-

Qur‟an dan ayat-ayat kauniyah (sunnatullah).
22

 

Berdasarkan perspektif di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan Islam 

merupakan suatu proses bimbingan pengembangan diri yang mencakup aspek akal, 

jasmani dan hati dalam rangka membina kepribadian Islami dengan mentransformasi 

dan internalisasi nilai-nilai Islam, supaya manusia dapat hidup sebagaimana mestinya 

untuk menjalankan tugasnya di muka bumi dalam beribadah dan sebagai seorang 

khalifah.  

Berdasarkan perspektif di atas pula, dapat dipahami bahwa Tujuan umum 

pendidikan dan pengajaran dalam Islam ialah menjadikan manusia sebagai abdi atau 

hamba Allah Subḥānahu Wa Ta‟ālâ. Tujuan pendidikan Islam sejalan dengan tujuan 

diciptakannya manusia, yakni mengembangkan pikiran manusia dan mengatur 

                                                 
20 Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzzah, 2010), h.47. 
21 Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.22. 
22 Muhammad Yusanto, Membangun Kepribadian Islam, (Jakarta: Khairun 

Bayan, 2002), h.38.  
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tingkah laku, serta perasaannya berdasarkan Islam. Dengan demikian, tujuan akhir 

pendidikan Islam adalah merealisasikan „ubūdiyaħ kepada Allah Subḥānahu Wa 

Ta‟ālâ di dalam kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat. Adapun 

pendidikan Islam harus memberikan bimbingan hidup beragama bukan sekedar 

memberikan ajaran-ajaran sebagai pengetahuan (science).  Hal ini juga dikemukakan 

Umar bahwa tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya insan kamil yang 

memiliki wawasan utuh (kaffah) supaya manusia mampu menjalankan tugas-tugas 

kehambaan, kekhalifahan, dan tugasnya sebagai pewaris Nabi. Selain itu, tujuan 

pendidikan Islam adalah untuk menciptakan manusia sebagai hamba Allah yang 

memiliki kriteria dinamis, aktif, kreatif, dan selalu mengarahakan kegiatannya untuk 

kesejahteraan umat yang dilandasi oleh pengabdian yang tulus kepada Allah 

Subḥānahu Wa Ta‟ālâ.
23

 

Mengacu pada pandangan Umar di atas, dapat dikatakan bahwa tujuan dari 

pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia yang insane kamil atau 

sempurnah agar manusia dapat menjalankan tugas-tugas dalam kehidupan dunia ini 

sesuai dengan tugasnya sebagai khalifah sekaligus menjadi manusia yang dinamis, 

kreatif, dan inovatif demi kemashlahatan ummat manusia seluruhnya. 

2. Pengertian Karakter dan Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Karakter   

Istilah karakter digunakan secara khusus dalam konteks pendidikan baru 

muncul pada akhir abad 18, terminologi karakter mengacu pada pendekatan idealis 

spiritualis yang dikenal juga dengan teori pendidikan normatif, dimana yang menjadi 

prioritas adalah nilai-nilai transenden yang dipercaya sebagai motivator dan 

dinamisator secara baik bagi individu maupun bagi perubahan nasional. Istilah 

                                                 
23 Umar, Ilmu Pendidikan Islam …h.65. 
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karakter berasal dari bahasa Yunani, charassein, yang berarti to engrave atau 

mengukir. Membentuk karakter diibaratkan seperti mengukir di atas batu permata 

atau permukaan besi yang keras. Dari sanalah kemudian berkembang pengertian 

karakter yang diartikan sebagai tanda khusus atau pola perilaku (an individual’s 

pattern of behavior … his moral contitution).
24

  

Sedangkan Istilah karakter secara harfiah berasal dari bahasa Latin 

“Charakter”, yang antara lain berarti: watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, 

kepribadian atau akhlak. Sedangkan secara istilah, karakter diartikan sebagai sifat 

manusia pada umumnya dimana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung 

dari faktor kehidupannya sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi 

pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang.
25

 Karakter juga 

bisa diartikan sikap, tabiat, akhlak, kepribadian yang stabil sebagai hasil proses 

konsolidasi secara progresif dan dinamis.
26

 

Pengertian karakter yang dikemukakan oleh Hidayatullah adalah kualitas atau 

kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti yang dimiliki oleh individu 

sekaligus menjadi atau merupakan kepribadian yang bersifat khusus yang 

membedakan dengan individu lain.
27

 Pada dasarnya pendidikan Islam telah 

mengajarkan nilai-nilai bagi pembentukan pendidikan karakter. Pendidikan karakter 

tidak berbeda dari pendidikan akhlak yang terangkum dalam citacita pendidikan 

Islam. Keduanya didefinisikan sebagai suatu tindakan yang terjadi tanpa ada lagi 

                                                 
24  Hambali, Pendidikan Karakter Berbasis al-Qur’an, (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2009), h.70. 
25 Dian Andayani Abdul Majid, Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam, 

(Bandung: Insan Citra Utama, 2010), h.11. 
26 Yahya Khan, Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri: Mendongkrak 

Kualitas Pendidikan, (Yogyakarta: Pelangi Publishing, 2010), h.1. 
27 M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban 

Bangsa, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2010), h.9. 
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pemikiran karena sudah tertanam dalam pikiran, dan dengan kata lain, keduanya 

dapat disebut dengan kebiasaan.
28

    

 Pengertian ini sejalan dengan pengertian karakter yang dikemukakan oleh 

Arismantoro bahwa karakter merupakan keadaan jiwa. Keadaan ini menyebabkan 

jiwa bertindak tanpa dipikir atau dipertimbangkan secara mendalam. Keadaan ini ada 

dua jenis: (1) alamiah dan bertolak dari watak, misalnya pada orang yang gampang 

sekali marah karena hal yang paling kecil, atau yang takut menghadapi insiden yang 

paling sepele, tertawa berlebihan hanya karena suatu hal yang amat sangat biasa 

yang membuatnya kagum; (2) tercipta melalui kebiasaan dan latihan. Pada mulanya 

keadaan ini terjadi karena dipertimbangkan dan dipikirkan, namun kemudian melalui 

praktek terus menerus, menjadi karakter.
29

 

Pengertian karakter menurut Andrianto adalah serangkaian sikap seperti 

keinginan untuk melakukan hal yang terbaik; kapasitas intelektual, seperti berpikir 

kritis dan alasan moral; perilaku seperti jujur dan bertanggung jawab; 

mempertahankan prinsip-prinsip moral dalam situasi penuh ketidakadilan; kecakapan 

interpersonal dan emosional yang memungkinkan seseorang berinteraksi secara 

efektif dalam berbagai keadaan; dan komitmen untuk berkontribusi dengan 

komunitas dan masyarakatnya.
30

 Pengertian ini sejalan dengan pengertian yang 

dikemukakan oleh Warsono bahwa karakter merupakan istilah yang menunjuk 

kepada aplikasi nilai-nilai kebaikan dalam bentuk tingkah laku. Walaupun istilah 

karakter dapat menunjuk kepada karakter baik atau karakter buruk, namun dalam 

                                                 
28  Rahmawati, ”Pendidikan Karakkter Perspektif Islam”, Jurnal Al-Ulum, 

Vo.13 (1), Juni 2013, h.202.  
29 Arismantoro, Tinjauan Berbagai Aspek Character Building: Bagaiamana 

Mendidik Anak Berkarakter, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), h.56. 
30 Tuhana Tufiq Andrianto, Mengembangkan Karakter Sukses Anak di Era 

Cyber, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h.20. 
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aplikasinya orang dikatakan berkarakter jika mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan 

dalam perilakunya.
31

 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat dipahami bahwa karakter 

adalah watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian atau akhlak mulia 

yang teraplikasi atau terwujud dalam perilaku baik dalam kehidupan seseorang. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa orang berkarakter berarti orang yang 

berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak yang merupakan ciri 

atau karakteristik atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-

bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan 

juga bawaan sejak lahir, dan bahkan pendidikan di sekolah. Dengan kata lain, 

karakter dapat dipahami atau diidentikkan dengan akhlak, sehingga karakter 

merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang meliputi seluruh 

aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya, dengan 

dirinya, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungannya, yang terwujud 

dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma 

agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat. Dari konsep karakter ini 

muncul konsep pendidikan karakter (character education).  

 

b. Pengertian Pendidikan Karakter   

Pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh guru untuk 

mempengaruhi atau membentuk karakter peserta didik, yang meliputi keteladanan 

yang berkaitan dengan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau 

menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait 

                                                 
31 Warsono, Bunga Rampai Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Generasi 

Masa Depan: Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa di Sekolah, (Surabaya: 

Unesa University Press, 2011), h.32. 
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lainnya.
32

 Berdasarkan pendapat ini, dapat dikatakan bahwa, secara psikologis dan 

sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari 

seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konaktif, dan psikomotorik) 

dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) 

dan berlangsung sepanjang hayat.
33

 

Pendidikan karakter menurut Koesoema adalah karakter mengandung tiga 

unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan 

(desiring the good), dan melakukan kebaikan (doing the good) dan pendidikan 

karakter tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada 

anak, tetapi lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habituation) 

tentang yang baik sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, dan mau 

melakukan yang baik. Pendidikan karakter ini membawa misi yang sama dengan 

pendidikan akhlak atau pendidikan moral.
34

 

Menurut Khan pendidikan karakter adalah proses kegiatan yang dilakukan 

dengan segala daya dan upaya secara sadar dan terencana untuk mengarahkan anak 

didik. Pendidikan karakter juga merupakan proses kegiatan yang mengarah pada 

peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan budi harmoni yang selalu 

mengajarkan, membimbing, dan membina setiap menusiauntuk memiliki kompetensi 

intelektual, karakter, dan keterampilan menarik.  

Menurut Ramli, pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama 

dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk 

pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan 

                                                 
32 Agus Zainal Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzza Media, 2012), h.33.   

33 Warsono, Bunga Rampai Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Generasi 
Masa Depan: Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa di Sekolah . . . h.33. 

34 Doni Koesoema, Pendidikan dan Karakter: Strategi Mendidik Anak di 

Zaman Global, (Cet.I: Jakarta: Grasiondo, 2007), h.55. 
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warga Negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang 

baik , dan warga Negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum 

adalah nilai-nilai sosial tertentuyang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat 

dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat pendidikan karakter dalam konteks 

pendidikan Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur 

yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina 

kepribadian generasi muda.
35

 

Pendidikan karakter juga dapat dimaknai sebagai upaya yang terencana untuk 

menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasikan nilai-nilai 

sehingga peserta didik menjadi insan kamil. Pendidikan karakter juga dapat diartikan 

sebagai 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, 

sesana, lingkungan maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia yang sempurna.
36

 

Pengertian lain pendidikan karakter dikemukakan oleh Wibowo bahwa: 

 Pendidikan karakter adalah suatu proses pendidikan yang menyeluruh 

(holistik) yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam 

kehidupan peserta didik sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi yang 

berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran 

yang dapat dipertanggungjawabkan.
37

  

 

Dari perspektif perannya, pendidikan karakter merupakan pilar utama dalam 

menciptakan karakter seseorang melalui pendidikan dan  menjadi bagian aktif dalam 

mempersiapkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpendidikan dan 

mampu menghadapi tantangan zaman, karena pendidikan karakter merupakan salah 

                                                 
35 Heri Gumawan, Pendidikan Karakter dan Implementasi, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h.23-24. 
36 Agus Zainal Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika,...h.35.  
37

 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Bangsa 

Berparadigma, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.23.  
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satu sistem penyematan nilai karakter untuk semua warga masyarakat melalui 

pendidikan formal atau informal, yang mana mencakup pengetahuan, kesadaran, 

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan keseluruhan nilai.
38

 

Mengacu pada pendapat-pendapat yang telah dipaparkan di atas, dapat 

dipahami bahwa pendidikan karakter adalah upaya proses yang terencana dalam 

membudayakan nilai-nilai akhlak mulia kepada peserta agar perserta didik dapat 

menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka. Dapat dipahami pula 

bahwa Pendidikan karakter sebagai proses yang dirancang untuk mendidik dan 

membantu siswa dalam mengembangkan nilai-nilai karakter, etika pelayanan dan 

masyarakat sekitarnya, memperbaiki lingkungan sekolah dan prestasi belajar siswa, 

seperti kejujuran, integritas, keandalan dan kesetiaan, hormat termasuk 

memerhatikan orang lain, toleransi dan sopan santun, tanggung jawab, termasuk 

kerja keras, kemandirian ekonomi, akuntabilitas, ketekunan, dan pengendalian diri. 

 

       1) Tujuan Pendidikan Karakter 

Tujuan pendidikan karakter adalah untuk mendorong lahirnya anak-anak yang 

baik. Tumbuh dengan karakter yang baik, anak akan tumbuh dengan kapasitas dan 

komitmen untuk melakukan yang terbaik. Mereka melakukan banyak hal dengan 

benar, dan cenderung memiliki tujuan dalam hidup. Pendidikan karakter yang efektif 

ditemukan di lingkungan sekolah yang memungkinkan semua peserta didik 

berpotensi mendemonstrasikannya untuk mencapai tujuan yang sangat penting.
39

 

 Tujuan pendidikan karakter lebih difokuskan pada menanamkan nilai dan 

mereformasi kehidupan, sehingga bisa sepenuhnya menciptakan karakter, dan 

karakter mulia peserta didik, terpadu dan seimbang, dan bisa dilakukan terus-

                                                 
38 Arismantoro, Tinjauan Berbagai Aspek Character Building: Bagaiamana 

Mendidik Anak Berkarakter … h.60. 
39 Samani dan Hariyanto, Pendidikan Karakter, Konsep dan Model …h.25. 
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menerus dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi sangat penting karena pendidikan 

karakter memiliki posisi strategis dalam menciptakan manusia dengan karakter yang 

mulia.
40

 Pentingnya pendidikan karakter untuk segera dikembangkan dan 

diinternalisasikan, baik dalam dunia pendidikan formal maupun dalam pendidikan 

non formal tentu beralasan, karena memiliki tujuan yang cukup mulia bagi bekal 

kehidupan peserta didik agar senantiasa siap dalam merespon segala dinamika 

kehidupan dengan penuh tanggung jawab.
41

 

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 

2003 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan 

membentuk watak sserta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
42

 

Secara operasional tujuan pendidikan karakter dalam setiap sekolah adalah (1) 

menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan 

perlu sehingga menjadi kepribadian peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai 

yang dikembangkan. Tujuannya adalah memfasilitasi penguatan dan pengembangan 

nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam perilaku peserta didik, baik pada saat 

masih sekolah maupun setelah lulus. (2) Mengoreksi perilaku peserta didik yang 

tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. Tujuan ini 

memiliki makna bahwa tujuan pendidikan karakter memiliki sasaran untuk 

                                                 
40

 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Bangsa 

Berparadigma … h.27.  
41 Heri Gumawan, Pendidikan Karakter dan Implementasi…h.27. 
42

 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, 

Pasal 3 
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meluruskan berbagai perilaku negatif anak menjadi positif. ( 3) Membangun koneksi 

yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab 

karakter bersama. Tujuan ini bermakna bahwa karakter di sekolah harus 

dihubungkan dengan proses pendidikan di keluarga.
43

 

Megawangi menjelaskan bahwa pendidikan karakter memilki esensi dan 

makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya 

adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga 

masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga 

masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau 

bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh 

budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter 

dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan 

nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka 

membina kepribadian generasi muda.
44

 

Pandangan di atas sejalan tujuan pendidikan karakter yang dikemukakan oleh 

Sjarkawi, bahwa pendidikan karakter bagi anak bertujuan agar secara sedini mungkin 

seorang anak dapat: (a) mengetahui berbagai karakter yang baik bagi manusia; (b) 

mengartikan dan menjelaskan berbagai karakter; (c) menunjukkan contoh perilaku 

berkarakter dalam kehidupan sehari-hari; (d) memahami sisi baik menjalankan 

perilaku berkarakter; (e) memahami dampak buruk karena tidak menjalankan 

karakter baik; (f) melaksanakan perilaku berkarakter dalam kehidupan sehari-hari.
45

   

                                                 
43 Novan Ardy Wiyani, Membumikan Pendidikan Karakter di SD; Konsep, 

Praktik dan Strategi, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 70-72 
44 Ratna Megawangi, Pendidikan Karakter Solusi Yang Tepat untuk 

Membangun Bangsa, (Jakarta: Indonesia Heritage Foundation, 2004), h.77. 
45 Syarkawi. Pembentukan Kepribadian Anak: Peran Moral, Intelektual, 

Emosional, dan Sosial Sebagai Wujud Integrasi Jati Diri. (Jakarta: Bumi Aksara, 

2011), h.6-7. 
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Berdasarkan tujuan pendidikan karakter yang telah dipaparkan di atas, dapat 

dipahami bahwa tujuan pembinaan pendidikan karakter, baik di sekolah, madrasah 

maupun rumah adalah dalam rangka menciptakan manusia Indonesia yang 

seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan 

kehidupan ini 

 

2) Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

Dalam mendiskusikan nilai-nilai pendidikan karakter yang dijadikan acuan 

adalah nilai-nilai pendidikan karakter yang dikembangkan dalam Kurikulum 13 atau 

K.13 oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, yakni (1) nilai reliogisitas; 

(2) nilai nasionalisme; (3) nilai kemandirian; (4) nilai gotong royong; dan (5) nilai 

integritas.
46

 Dalam rangka memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter, maka 

setiap satuan pendidikan wajib mengembangkan kelima nilai pendidikan karakter ini 

kedalam sub-sub nilai pendidikan karakter pada setiap mata pelajaran dan harus 

diterapkan di sekolah-sekolah dalam rangka pembudayaan karakter mulia kepada 

peserta didik.
47

  Berikut adalah penjelasan dari nilai-nilai pendidikan karakter yang 

telah dikemukkan di atas.  

a. Nilai Religius   

Nilai religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dan ketaatan dalam 

melaksanakan ajaran agama Islam. Nilai religious yang ditanamkan kepada siswa 

dalam pembelajaran PAI adalah nilai istiqomah atau sikap konsistensi dalam 

menjalankan ajaran agama, seperti sholat sebagai sebagai implementasi dari 

                                                 
46 Depdikbud, Penguatan Pendidikan Karakter di Lingkungan Sekolah, 

(Jakarta: Depdiknas, 2016), h.11. 
47 Depdikbud, Penguatan Pendidikan Karakter …., di Lingkungan Sekolah, 

(Jakarta: Depdiknas, 2016), h.12. 
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keyakinan adanya kehidupan di akhirat kelak. Nilai religius terkait dengan keyakinan 

kehidupan hari akhir ini menjadi tema pembelajaran PAI, yakni Semangat Beribadah 

dengan Meyakini Hari Akhir. Salah ayat al-Qur‟an yang dibahas dalam tema ini 

adalah Qur‟an Surah al-Baqarah ayat (4) seperti berikut ini. 

 

”dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Qur'an) yang telah diturunkan 

kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin 

akan adanya (kehidupan) akhirat.
48

 

 

Kemudian, 

 

“Beliau menjawab: „Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, 

kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk”.(H.R. 

Muslim).
49

 

 

al-Qur’an  

                                                 
48 Depdikbud, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Siswa SMA/SMK 
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b. Nilai Nasionalisme      

Nilai nasionalisme adalah nilai yang berkaitan dengan cara berpikir, bertindak, 

dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan pribadi dan kelompokknya. Nilai-nilai ini berkaitan dengan rela 

berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air, dan toleransi atau 

persaudaraan. Agus Zainal berpendapat bahwa nilai-nilai yang berkaitan nilai 

nasionalisme adalah adalah semangat kebangsaan untuk rela berkorban demi 

kepentingan bangsa dan negara, semangat cinta tanah air, dan persaudaraan atau 

toleransi.
50

 Nilai nasionalisme diperkenalkan kepada siswa melalui tema 

pembelajaran, seperti Meneladani Perjuangan Rasulullah di Mekah dan Toleransi 

sebagai Alat Pemersatu Bangsa. Tema ini yang berkaitan nilai nasionalisme Rela 

Berkorban dan Semangat persaudaraan. Salah ayat al-Qur‟an yang dibahas dalam 

tema ini adalah Qur‟an Surah al-Hujurat (49) ayat 10 seperti berikut ini. 

 
”Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah 

kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”
51

 

 

Pada ayat di atas Allah Swt. menegaskan ada dua hal pokok yang perlu 

diketahui. Pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. 

Kedua, jika terdapat perselisihan antar saudara, kita diperintahkan oleh Allah Swt. 

untuk melakukan iślah (upaya perbaikan atau perdamaian). 

Selanjutnya, Rasulullah SAW, juga menegaskan dalam Hadits yang 

diriwayatkan oleh Nu‟man bin Basyir ra. seperti berikut ini.  

                                                 
50 Agus Zainal Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika,...h.35.  
51 Depdikbud, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Siswa SMA/SMK 

Kelas X, (Jakarta,2015), h.94. 
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“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan 

saling menyayangi, seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh mersa sakit, akan 

menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa deman” 

(H.R. Muslim).
52

  

 

Hadits Rasulullah saw di atas menegaskan pentingnya persaudaraan di antara 

sesama manusia sebangsa dan setanah air, yang diibaratkan sebagai anggota-anggota 

tubuh manusia, apabila satu organ yang sakit, maka akan dirasakan seluruh badan.  

 

c. Nilai Gotong Royong    

Nilai gotong royong adalah sikap dan perilaku yang berkaitan dengan wujud 

tolong menolong dalam bentuk berempati atau kepedulian sosial. Tema nilai tolong 

menolong dalam pembelajran PAI diantaranya adalah Meraih Kasih Allah dengan 

Ihsan. Dalam tema ini ayat yang dikutip adalah Qur‟an Surah al-Maidah (5) ayat 2, 

seperti pada kutipan berikut ini.  

 

“ … dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa 

dand jangan tolong monolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”, (Q.S. al-

Maidah (5) :2).
53

 

 

Ayat di atas mengeaskan bahwa Allah Swt, memerintahkan kepada manusia 

agar menampilkan perilaku hidup tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan 

takwa, bukan tolong menolong berbuad dosa dan permusuhan. Quraish Shihab 

menjelaskan, dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan, yakni 

                                                 
52 Depdikbud, Pendidikan Agama Islam dan . . . h.95. 

53 Depdikbud, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Siswa SMA/SMK Kelas 
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28 

 

segala bentuk dan macam hal yang membawa kepadakemaslahatan duniawi dan atau 

ukhrowi. Tolong-menolonglah kamu dalam ketaqwaan, yakni segala upaya yang 

dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrowi, walaupun dengan orang-

orang yang tidak seiman dengan kamu. Ayat ini merupakan prinsip dasar dalam 

menjalin kerja sama dengan siapapun (meskipun berbeda keyakinan agama) selama 

tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.
54

 

Selanjutnya, hadits Rasulullah SAW yang berkaitan dengan dengan tolong 

mnolong, dapat dilihat dari kutipan berikut ini. 

 

“Dari Ibnu Umar R.A, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: ”Seorang muslim 

itu saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menganiaya dan tidak boleh 

menyerahkan kepada musuh. Barangsiapa membantu keperluan saudaranya, Allah 

akan membalas membantu keperluannya, barangsiapa membebaskan seorang 

muslim dari kesusahan dirinya dari beberapa kesusahan, Allah akan membebaskan 

satu kesusahan dirinya dari beberapa kesusahan pada hari kiamat. Barangsiapa 

menutupi aib seoragn muslim, Allah akan meutupi aibnya pada hari kiamat”. (HR. 

Bukhori)
55

 

 

Hadits Rasulullah SAW di atas menegaskan kewajiban untuk menolong di 

antara sesama manusia, yang tidak hanya sebatas pada sesama muslim, karena 

dalam pandangan ilmu sosial bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa adanya 

bantuan manusia lainnya. Oleh karena itu, prinsip hidup tolong-menolong perlu 

diajarkan kepada peserta didik agar kelak menjadi manusia yang dermawan dan 

sukan membantu dan menolong sesama manusia.   

                                                 
54 Shihab, Quraish. Al-Misbah Jilid 2, Lentera Hati, (Ciputat ,20110, 147. 

55 Depdikbud, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Siswa SMA/SMK 

Kelas XI, (Jakarta,2015), h.104. 
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d. Nilai Integritas     

Nilai integritas juga merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku adil, 

jujur, dan disiplin. Nilai integritas dalam pembelajaran PAI dapat dijumpai pada 

tema di antaranya adalah Mengimani Allah Swt. Melalui al-Asma‟ul-Husna, dengan 

membahas Qur‟an Surah al-An‟am (6) ayat 115, seperti berikut ini. 

 

“Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (al-Qur‟an), sebagai kalimat yang benar dan 

adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia-lah yang Maha 

mendengar lagi Maha Mengetahui”. Q.S. al-An‟am:115)
56

   

 

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah Swt telah menyempurnakan kalimat-

Nya melalui al-Qur‟an sebagai kalimat yang benar dan adil. Oleh karena itu, manusia 

sebagai mahkluk ciptaan-Nya harus menerapkan kebenaran dan keadilan sebagai 

wujud keimanannya dalam memahami asma Allah yang Maha Adil.  

Selain ayat ayat di atas, dalam tema lainya, yakni Mengutamakan Kejujuran 

dan Keadilan dibahas pula Q.S. al-Maidah (5) ayat 8 seperti pada kutipan berikut ini. 

 

 

   

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang 

yang selalu menegakan kebenaran karena Allah Swt, menjadi saksi dengan adil. Dan 

janganlah sekal-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk 

berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan 

bertakwalah kepada Allah Swt, sungguh, Allah maha mengetahui terhadap apa yang 

kamu kerjakan” (QS Al-Maidah (5): 8)
57
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Ayat di atas menegaskan bahwa menegakkan kebenaran (kejujuran) dan 

keadilan harus karena Allah Swt semata, bukan karena kepentingan pribadi atau 

duniawi. Kepentingan pribadi atau duniawi harus dikesampingkan dalam 

menegakkan keadilan. Bahkan jika kita bersaksi untuk kepentingan kerabat dekat, 

maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun 

kesaksian itu merugikannya. Demikian juga, jika kita bersaksi untuk musuh, maka 

kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun 

menguntungkannya. Berlaku adil dalam ayat di atas bermakna berusaha untuk adil 

dan menegakkan keadilan. Jadi setiap usaha untuk menegakkan keadilan dan 

perilaku menegakkan keadilan akan mendekatkan kepada ketakwaan. Semakin 

sempurna keadilan, maka semakin sempurna pula ketakwaan. 

Rasulullah SAW dalam sebuah hadits menjelaskan pula bahwa kejujuran akan 

membawa pada suatu kebaikan dan syurga, seperti pada kutipan di bawah ini.  

 

 

 

“Hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa 

 

 

pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga”(HR Tirmidzi)
58

 

 

Hadits di atas menegaskan bahwa kejujuran akan membimbing kepada 

kebaikan. Dan kebaikan akan membawa pelakunya ke surga. Seseorang yang jujur 

akan hidup dengan tenang. Ia menjalani kehidupan dengan penuh optimis dan 

semangat. Dalam hadits lainnya yang juga berkaitan dengan kejujuran, seperti pada 

kutipan berikut ini. 
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“Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas‟ud ra. Rasulullah SAW bersabda, “Hendaklah 

kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenara, dan kebenaran 

menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur 

sehingga di tercatat di sis Allah Swt sebagai orang yang jujur. Dan HIndarilah 

olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan 

menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta 

sehingga di tercatat si sisi Allah sebagai pendusta” (H.R. Muslim).
59

     

Hadits di atas menjelaskan betapa pentingnya berlaku jujur dalam kehidupan 

ini. Kejujuruan akan mengantarkan manusia pada kehidupan surag, sebaliknya 

berdusta akan mengantarkan manusia pada neraka, karena ia dicatat oleh Allah swt 

sebagai pendusta. Oleh karena, sangat penting untuk menanamkan perilaku jujur dan 

adil dalam pada siswa agar mereka selaku berbuat adil dan jujur dalam kehidupan 

ini.  

Kemudian, nilai integritas yang berkaitan disiplin dapat dibaca pada firman 

Allah swt pada Qur‟an Surah al-Ashr Allah SWT menyebutkan sifat-sifat orang yang 

beruntung, yaitu mereka yang mampu menjaga waktunya dengan beriman dan 

beramal sholeh, seperti berikut ini. 
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 “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih serta saling menasihati 

supaya mentaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran.” 

(QS. Al-„Ashr: 1-3).
60

 

 

Dalam ayat di atas, ini kita bisa menarik pelajaran penting mengenai disiplin 

waktu ini, dalam empat hal, yakni menjaga iman, mengerjakan amal sholih, 

menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Disiplin waktu ini 

sangat fundamental untuk dijadikan perilaku mulia bagi siswa atau peserta didik. 

  

e. Nilai Kemandirian   

Nilai kemandirian adalah nilai yang berkaitan dengan sikap dan perilaku yang 

tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas secara 

bertanggung jawab, serta hadirnya etos kerja atau kerja keras dalam melaksanakan 

tugas, dan kreatifitas dalam dari siswa. Nilai ini perlu dibina karena peserta didik 

perlu mandiri dalam hidup dan kehidupannya nanti.   

Nilai tanggung jawab dalam pembelajaran PAI dapat dijumapai pada tema 

Membangun Bangsa melalui Perilaku Tanggung Jawab, Komptensi, Etos Kerja, dan 

Kreatifitas. Diantara ayat al-Qur‟an yang dibahas adalah Qur‟an Surah al-

Muddatstsir (74) ayat 38 seperti berikut ini.  

 

 
 

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya” (QS. Al-

Mudatstsir: 38)
61
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Ayat di atas menegaskan pentingnya tanggung jawab bagi setiap diri manusia. 

Oleh karena, perilaku bertanggung jawab ini perlu ditanamkan kepada siswa agar 

mereka dapat melaksanakan dengan tugas-tugasnya dengan penuh rasa tanggung 

jawab. Hal ini ditegaskan pula dalam hadits Rasulullah SAW seperti berikut ini.  

 

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai 

pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang 

akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah 

pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. 

Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, 

dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. 

Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan 

dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." 

Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah 

pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban 

atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan 

dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya”. (H.R. Bukhori).
62

 

 

Hadits di atas menegaskan tanggung jawab setiap diri dalam melaksanakan 

tanggung yang dibebankan kepadanya. Tanggung jawab ini bagian dari amanah yang 

harus dijalankan oleh setiap diri, karena setiap tanggung jawab ini akan dimintai 

pertanggungjawabannya pada saatnya nanti. Dalam menanamkan perilaku ini, 

seorang siswa yang mendapat tugas dari guru merupakan tanggung jwab atau 

amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan guru, yakni siswa harus 

mengumpulkan tugas-tugas itu agar diproses dan dinilai guru. Apabila siswa lalai 
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dari tugas ini, maka berdampak langsung bagi siswa, berupa tidak ada nilai tugas 

tersebut.  

Selanjutnya, ayat al-Qur‟an yang berkaitan dengan etos kerja adalah surah at-

Taubah (9) ayat 105, seperti berikut ini. 

 
“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang maha mengetahui yang 

gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah 

kamu kerjakan.” (Q.S. at-Taubah(9): 105)
63

 

 

Ayat di atas menjelaskan, bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada manusia 

mukmin untuk semangat dalam melakukan amal saleh sebanyak-banyaknya. Allah 

Swt. akan melihat dan menilai amal-amal tersebut, dan seluruh manusia akan 

dikembalikan kepada Allah Swt. dengan membawa amal perbuatannya masing-

masing, yang berbuat baik akan membawa pahala, sebaliknya yang jahat akan 

membawa amal jahatnya.  

Selanjutnya, hadits Rasulullah yang berkaitan dengan etos kerja adalah seperti 

berikut ini. 

 
“Dari Miqdam ra. dari Nabi saw. beliau bersabda: “Tidak seorang pun 

yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sungguh 

Nabi Daud as. makan hasil usahanya.” (HR. Bukhari)
64
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Hadits di atas menegaskan pentingnya berusaha dalam kehidupan di dunia. 

Hadits in menegaskan pula bahwa hasil usaha sendiri terasa lebih nikmat dari hasil 

pemberian orang lain. Hadits ini juga, mengajakan betapa pentingnya dalam 

berusaha dan kreatifitas hidup agar hasil usaha tersa indah dan nikmat. Hal ini juga 

ditegaskan dalam al-Qur‟an Surah Ar-Ra‟d seperti berikut ini. 

ٍم س ىًءا ف ل    اد  َّللاَّ  ب ق ى  ا أ ر  إ ذ  ه م  ۗ و  ا ب أ ن ف س  وا م  يِّر  تَّٰى ي غ  ٍم ح  ا ب ق ى  يِّر  م  إ نَّ َّللاَّ  َل  ي غ 

الٍ  ن  و  ن  د ون ه  م  ا ل ه م  م  م  دَّ ل ه  ۚ و  ر   م 

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”, (QS. Ar-Ra‟d: 11)
65

 

 

Ayat di atas menegaskan bahwa perubahan di dalam diri sendiri meliputi 

segala hal yang bersifat internal meliputi keyakinan, pikiran, ide, emosi, keadaan, 

kondisi, perilaku, dan tindakan kraetifitas. Suatu kaum tidak akan mengaami 

peningkatan kea rah perubahan yang lebih baik bila tidak memiliki keyakinan, 

pikiran, ide, emosi, keadaan, kondisi, perilaku, dan kreatifitas. 

 

3) Pembinaan Nilai-Nilai Karakter di Lingkungan Sekolah 

Kurikulum 2013 bertujuan mengubah sikap pembelajar agar lebih santun 

melalui nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung di dalamnya. Artinya, jika 

siswa memiliki sikap dan mental yang terpuji maka pembelajar atau siswa akan 

mampu menyerap ilmu dengan baik dan tentu menjadi generasi yang bersih. Hal ini 

menggabarkan bahwa pembinaan nilai-nilai karakter di lingkungan sekolah adalah 

penting.  

Menurut Agus Zainal pembinaan pendidikan karakter menjadi sesuatu yang 

penting untuk membentuk generasi yang berkualitas dan merupakan salah satu alat 
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untuk membimbing seseorang menjadi orang baik, sehingga mampu memfilter 

pengaruh yang tidak baik.
66

 Pembinaan nilai-nilai karakter di lingkungan sekolah 

menjadi tugas dan tanggung jawab guru sebagai pendidik. Sebagai pendidik guru 

tidak hanya membina kognitif (pengetahuan) siswa melalui tujuan pembelajaran 

yang harus dicapai oleh guru mata pelajaran, tetapi juga guru bertanggung jawab 

tertanamnya nilai-nilai karakter siswa melalui pula mata pelajaran yang 

diajarkannya.
67

     

Pembinaan pendidikan nilai-nilai karakter bagi siswa telah didesain dalam 

pembelajaran dalam kurikulum 2013, dimana pembelajaran oleh guru mata pelajaran 

di sekolah harus mengembangkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

dengan lintasan perolehan yang bertahap. Sikap diperoleh melalui aktivitas 

menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan 

diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, 

mengevaluasi, dan mencipta. Adapun keterampilan melalui aktivitas mengamati, 

menanya, mencoba, menalar, menyajikan, dan mencipta. Tahap-tahap belajar dan 

mengajar itu sarat dengan pendidikan kesabaran. Untuk mendapatkan konsep 

tertentu, siswa harus melakukan proses yang panjang. Begitu pula guru harus mampu 

mengendalikan diri untuk tidak segera memberitahu dan harus sabar untuk memberi 

kesempatan siswa menemukan konsep dengan usaha sendiri. Dengan proses 

semacam ini diharapkan siswa mendapatkan ilmu yang sesuai dengan kenyataan, 

tertanam dalam ingatan dalam waktu lama, menjawab berbagai problem hidup, dan 

mampu menerapkan perolehan tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Suara 

Merdeka, 24 Maret 2014).  
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(Yogyakarta: Ar-Ruzza Media, 2012), h.37.   
67 Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 

h.77.    



37 

 

Astuti (dalam Suara Merdeka 24 Maret 2014) menerangkan kurikulum 2013 

memiliki empat poin, yakni kompetensi inti 1 (KI 1) yang berisi tentang nilai 

religius, KI 2 memiliki nilai sosial kemanusiaan, KI 3 berisi pengetahuan, dan KI 4 

berisi proses pembelajaran. Dalam KI 1 dan KI 2 tidak ada materi yang diajarkan 

tetapi menjadi semangat dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan. Contoh KI 1 

dalam mata pelajaran Fisika dan Biologi misalnya, seorang guru harus membuat 

siswa menghargai dan mensyukuri apa yang ada di alam yang merupakan bukti 

kebesaran Tuhan YME. KI 2 bertujuan mengubah pembelajar menjadi pribadi yang 

bersikap baik. Nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab serta peduli harus 

ditanamkan sejak dini kepada pembelajar.
68

 

Pembinaan nilai-nilai karakter di atas adalah sesuai dengan internalisasi nilai-

nilai karakter, yakni mengikuti tahapan mengetahui, memahami, menerima, 

melakukan, membiasakan, dan menjadi karakater.
69

 Pendapat ini menjelaskan bahwa 

agar siswa memilki karakter mulia, harus dimulai dari proses mengetahui, 

dilanjutkan dengan memahami, disusul dengan tindakan nyata (melakukan), 

selanjutnya pembiasaan lalu membudaya dan menjadi karakter.    

a) Peran Guru PAI dalam Pembinaan Karakter 

Guru agama berperan penting dalam pembinaan karakter siswa di sekolah. Hal 

ini bertujuan untuk menjadikan manusia memiliki karakter mulia (berakhlak mulia), 

manusia berkewajiban menjaga dirinya dengan cara memelihara kesucian lahir dan 

batin, selalu menambah ilmu pengetahuan, membina disiplin diri, dan berusaha 

                                                 
68 Astuti, Tri Marhaeni Pudji. 2013. Kurikulum 2013 Tekankan Perubahan 

Sikap Pelajar. Suara Merdeka tanggal 24 Maret 2014. 
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melakukan perbuatan-perbuatan terpuji serta menghindarkan perbuatan-perbuatan 

tercela.
70

  

Tujuan mulia ini harus dibina sejak manusia itu menjadi peserta didik. 

Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai bagian dari pendidikan budi pekerti, maka 

peran guru PAI sangat penting untuk pembentukan dan dan pembinaan karakter pda 

setiap peserta didiknya. 

Pandangan di atas sejalan apa yang dikemukakan oleh Marzuki bahwa:  

Sebagai salah satu agama samawi (bersumber dari wahyu Tuhan), Islam 

memberikan pembelajaran yang tegas tentang karakter atau akhlak. Apa yang 

dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw., selaku pembawa agama Islam, harus 

diteladani oleh semua pengikutnya (umat Islam). Nabi Muhammad Saw. 

berhasil membangun karakter umat Islam setelah menempuh waktu yang lama 

(sekitar 13 tahun) dan dengan kerja keras yang takkenal lelah. Nabi 

memulainya dengan pembinaan agama, terutama pembinaan akidah 

(keimanan). Dalam konsep Islam, akhlak atau karakter mulia merupakan hasil 

dari pelaksanaan seluruh ketentuan Islam (syariah) yang didasari dengan 

fondasi keimanan yang kokoh (akidah). Seorang Muslim yang memiliki 

akidah yang kuat pasti akan mematuhi seluruh ketentuan (ajaran) agama Islam 

dengan melaksanakan seluruh perintah agama dan meninggalkan seluruh 

larangan agama. Inilah yang disebut takwa. Dengan pelaksanaan ketentuan 

agama yang utuh baik kuantitas dan kualitasnya, seorang Muslim akan 

memiliki karakter mulia seperti yang sudah dipraktikkan oleh Nabi 

Muhammad beserta para sahabatnya.
71

 

 

Berdasakan pandangan di atas, dapat dipahami bahwa guru Pendidikan Agama 

Islam (PAI) berperan penting dalam pembinaan keimanan dan akhlak atau karakter 

mulia peserta didik sebagai tuntutan dari perintah ajaran Islam. Selain itu bahwa 

karakter yang dibangun tanpa agama adalah karakter yang tidak utuh. Bagaimana 

orang dikatakan baik atau buruk karakternya jika ukurannya hanyalah berbuat baik 

kepada manusia saja dan mengabaikan hubungan vertikalnya (ibadah) kepada Tuhan. 

Pendapat di atas menunjukkan pula bahwa agama memiliki peran besar dalam 
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pembangunan karakter manusia. Agama menjamin pemeluknya memiliki karakter 

mulia, jika ia memiliki komitmen tinggi dengan seluruh ajaran agamanya. 

Sebaliknya, jika pemeluk agama memiliki agama hanya sebagai formalitas belaka 

tanpa memperhatikan dan mematuhi ajaran agamanya, maka yang terjadi sering kali 

agama tidak bisa mengantarkan pemeluknya berkarakter mulia.  

b) Peran Kepala Sekolah dalam Pembinaan Karakter 

Menurut Wahjosumidjo kepala sekolah adalah “tenaga fungsional guru yang 

diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar 

mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran 

dan murid yang menerima pelajaran”
72

 Berkaitan dengan pembinaan karakter siswa 

di sekolah Jamal mengemukakan bahwa kepala sekolah ini adalah seorang pimpinan 

yang memiliki kebijakan-kebijakan dalam pembinaan karakter siswa di sekolah yang 

dipimpinnya.
73

 

Menurut Mulyasa bahwa  kepala sekolah adalah motor penggerak dan penentu 

kebijakan madrasah atau sekolah, yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan 

dalam pendidikan pada umumnya dapat direalisasikan. Kepala sekolah merupakan 

pimpinan tertinggi dalam lembaga pendidikan yang bertanggung jawab terhadap 

segala sesuatu yang berhubungan dengan kelancaran jalannya sekolah demi 

terwujudnya tujuan sekolah tersebut.
74

 

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, dapat dipahami bahwa kepala 

sekolah sebagai pimpinan di satuan pendidikan atau sekolah atau madrasah 

memegang peranan penting dalam pembinaan akhlak mulia atau karakter mulia pada 
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peserta didik yang dipimpinnya. Kepala sekolah sebagai penentu keputusan (decision 

maker), dia memliki kewenangan dalam membuat kebajakan atau keputusan dalam 

rangka pembinaan karakter siswa. Hal ini dapat dipahami pula kebijakan kepala 

sekolah berkaitan pembinaan karakter siswa merupakan hal penting untuk 

dijalankan, karena kebijakan pimpinan merupakan hal strategis untuk dijalankan 

secara operasional guru atau tenaga kependidikan lainnya dalam rangka pembinaan 

karakter siswa di lingkungan sekolah. 

Pandangan di atas sejalan apa yang dikemukakan oleh Ajmain bahwa Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepala sekolah dalam pendidikan karakter 

siswa yaitu sebagai: (a) manajer yaitu, sebagai penentu kebijakan yang mampu 

mengakomodir seluruh kebutuhan siswa terkait pendidikan karakter; (b) pemimpin 

yaitu, memberikan petunjuk dan pengawasan, kemampuan mengambil keputusan, 

dan kemampuan berkomunikasi; (c) mendorong semua guru dan karyawan untuk 

menjadi model karakter yang baik bagi semua siswa; (d) mendukung kerjanya tim 

budaya sekolah dan karakter dalam memperkuat pelaksanaan dan pembudayaan 

nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan karakter lingkungan sekolah; (e) teladan yang 

menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan 

kegiatan di sekolah, dan berusaha memfasilitasi serta mendorong agar para guru 

dapat secara terus menerus meningkatkan kompetensinya, dan pendidikan karakter 

dapat berjalan efektif dan efisien.
75

 

 

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Karakter Siswa  

Dalam melaksanankan pembinaan karakter siswa ada beberapa factor yang 

mempengaruhinya dan dapat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan pembinaan 
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karakter sswa tersebut. faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembinaan 

karakater ata moral siswa dapat penulis kelompokan menjadi 6 faktor,
76

 yaitu: 

1. Faktor yang bersumber dari dalam siswa  

Faktor ini di sebut factor interen, maksud nya factor yang timbul dari diri 

siswa itu sendiri. Dari factor ini kita dapat melihat kemungkinaan yang menjadi 

penghambat dan penunjang pelaksanaan pembinaan moral. Diantara adalah 

kesasdaran akan pentingnya moral yang baik. Dalam masaitu siswa sangant 

memerlukan bimbingan untuk menjadi diri sendiri dengan demikian kita dapat 

memahami karekter yang akan timbul dalam diri siswa tersebut.  

2. Faktor yang timbul dari lingkungan keluarga  

Keluarga merupakan kesatuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan 

manusia. Anggotanya terdiri dari ayah-ibu dan anak, bagi anak-anak keluarga 

merupakan lingkungan yang pertama dikenal. Dengan demikian kehidupan keluarga 

merupakan fase pertama yang pembentukan social bagi anak.  

Terkait dengan faktor keluarga ini, menurut Muhaimin bahwa dalam Islam 

anak merupakan amanat dari Allah bagi kedua orang tuanya yang berkewajiban 

memelihara kesucian jiwa yang suci dan cemerlang terhadap anak.
77

. Dia menjelaskan 

pula bahwa pendidikan yang dilatih secara continue akan menumbuhkan dan dapat 

berkembang menjadi anak yang baik pula. Dan sebaliknya apabila ia di biasakan 

berbuat buruk, nantinya ia akan terbiasa berbuat buruk pula dan menjadi rusak mental 

dan moral anak. Oleh karena itu perlu dibentuknya lembaga pendidikan, walaupun 

pendidikan yang pertama dan utama telah ada. Dalam konteks ini, dapat dikatakan 

bahwa lembaga sekolah sebagai tempat berlatih dan penguatan nilai-nilai mulia yang 
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diperkenalkan dan dilatihkan di lingkungan peserta didik. Artinya, bahwa peranan 

orang tua penting sekali untuk pembinaan karakter mulia anak. 

Pendapat lain pentingnya pendidikan akhlak anak dalam lingkungan keluarga 

adalah dikemukakan oleh Azizy bahwa orang tua harus bisa menciptakan keadaan 

dimana anak bisa berkembang dalam suasana ramah, ikhlas, jujur dan kerjasama yang 

di perhatikan oleh masing-masing angota keluarga dalam kehidupan keluarga. 

Sebaliknya, sulit untuk menumbuhkan sikap yang baik pada anak di kemudian hari, 

bilamana anak tumbuh dan berkembang dalam suasana pertikaian, pertengkaran, 

ketidakjujuran, dan ketidakharmonisan dalam lingkungan keluarga.
78

  

Demikian pula status ekonomi, sekalipun nampak ada kecenderungan 

pengaruh terhadap perkembangan nilai-nilai moral anak, tetapi faktor lain yang 

mungkin lebih berperan dan akan lebih mempengaruhi. Rumah miskin tidak berarti 

rumah buruk buat si anak. Kenyataanya memang suasana kemiskinan, khususnya 

pada mereka dengan taraf sosial–ekonomi yang rendah sering menunjukkan unsur-

unsur kebersihan yang kurang diperhatikan, pembentukan cara bersikap rendah 

terhadap orang lain diabaikan, dengan nilai moral yang kurang diperhatikan.
79

  

3. Faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah  

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang penting sesudah keluarga, karena 

makin besar kebutuhan siswa, maka orang tua menyerahkan tanggung jawabnya 

sebagain kepada lembaga pendidikan sekolah sebagai pembantu keluarga mendidik 

anak. Sekolah memberi pendidikan dan pengajaran kepada siswa mengenai untuk apa 

yang tidak dapat atau tidak ada kesempatan orang tua untuk memberikan pendidikan 

dan pengajaran di dalam keluarga.  
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Tugas guru dan pemimpin sekolah di samping memberikan ilmu pengetahuan, 

keterampilan, juga mendidik siswa untuk beragama. Disinilah sekolah berfungsi 

sebagai pembantu keluarga dalam memberikan bimbingan dan pengajaran kepada 

anak didik. Pendidikan budi pekerti dan keagamaan yang diselenggarakan di sekolah 

haruslah merupakan kelanjutan setidaknya jangan bertentangan dengan apa yang 

diberikan dalam keluarga.  

Dalam tubuh setiap muslim yang benar-benar beriman dan melaksanankan 

ajaran Islam, mereka berusaha untuk memasukan anak mereka ke sekolah yang 

diberikan pendidikan agama. Namun, faktanya, banyak juga anak-anak di sekolahkan 

pada lembaga yang bukan berbasis Islam. Olehnya, karena itu, peran guru guru 

Agama di sekolah penting untuk menanamkan nilai-nilai karaker mulia pada anak 

didik. Dasar kepribadian dan pola sikap siswa yang telah diperoleh melalui 

pertumbuhan dan perkembangan keluarga akan dialami secara meluas apabila anak 

memasuki sekolah. Corak hubungan antara siswa dengan guru banyak mempengaruhi 

aspek-aspek kepribadiaan anak, termasuk nilai-nilai moral yang memang masih 

mengalami perubahan-perubahan ke arah lebih positif. Tipe seorang guru kerap 

menyebabkan sikap rendah diri pada siswa, akan tetapi sikap ini akan berubah apabila 

menemukan guru yang bersikap demokratis. 

Kepribadian yang dipancarkan oleh guru dapat menjadi tokoh yang dikagumi, 

karena itu timbul hasrat peniruan terhadap sebagian atau keseluruhan tingkah laku 

guru tersebut. Di pihak lain, rasa tidak senagn dapat menimbulkna penilain terhadap 

guru menjadi negatif. Makin baik hubungan atara siswa dengan guru, maka makin 

tinggi pula nilai kejujuran dan akan lebih efektif suatu pendidikan moral yang sengaja 

di lakukan dalam diri siswa.  
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Hubungan dan keharmonisan yang terbudaya di lingkungan sekolah akan 

mempengaruhi pembinaan karakter siswa di sekolah. Melalui kegiatan kegiatan yang 

mengandung unsur-unsur persaingan olahraga, siswa memperoleh kesempatan 

bagaimana bertingkah laku yang sesuai dengan jiwa seoramg olahragawan yang 

sportif, menghargai dan menghormanti kekalahan orang lain, belajar berkerja sama, 

sehingga secara tidak langsung siswa memperoleh kesempatan untuk melatih dan 

meperkembangkan nilai nilai moral.  

4. Faktor dari lingkungan teman-teman sebaya.  

Makin bertambah umur anak makin memperoleh kesempatan luas untuk 

mengadakan hubungan dengan teman sebayanya. Sekalipun dalam kenyataannya 

perbedaan umur yang relatif besar tidak menjadikan terhalangnya hubungan 

pertemanan untuk melakukan hubungan-hubungan dalam suasana bermain. Siswa 

yang bertindak langsung atau tidak langsung sebagai pemimpin, atau yang 

menunjukan ciri-ciri kepemimpinan dengan sikap menguasai anak lain akan besar 

pengaruhnya terhadap pola sikap kepribadian mereka. Konflik akan terjadi pada siswa 

bilamana norma pribadi sangat berlainan dengan norma yang ada di lingkungan 

teman-teman mereka. Di situlah anak ingin mempertahankan pola tingkah laku yang 

telah diperoleh di rumah ataupun di sekolah, sedangkan di pihak lain lingkungan 

menuntut siswa untuk memperlihatkan pola lain yang bertentangan dengan pola yang 

sudah ada atau sebaliknya.  

Teman sepergaulan mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk membuat 

anak menjadi anak yang baik dan juga membuat anak yang suka melanggar norma-

norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini terjadi hampir di seluruh kawasan yang 

ada, kawasan yang kami maksut adalah kawasan yang ada penduduknya yang masih 

usia remaja, orang dewasa yang masih dikategorikan sebagai generasi muda. Para ahli 
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ilmu sosial pada umumnya berpendapat bahwa kelompok seusia atau kelompok 

sepermainan mempunyai pengaruh yang besar terhadap remaja/generasi muda sebagai 

individu atau pribadi.
80

  

5. Faktor dari segi keagamaan  

Seorang siswa perlu mengetahui hukum dan ketentuan agama. Di samping itu, 

yang lebih penting adalah menggerakan hati mereka untuk secara otomatis terdorong 

untuk mengetahui hukum dan ketentuan agama. Jangan sampai pengetahuan dan 

pengertian mereka tentang agama hanya sekedar pengetahuan yang tidak berpengaruh 

apa-apa dalam kehidupan sehari- hari. Untuk itu, diperlukan pendekatan agama 

dengan segala ketentuan pada kehidupan sehari-hari dengan jalan mencarikan hikmah 

dan manfaat setiap ketentuan agama itu. Jangan sampai mereka menyangka bahwa 

hukum dan ketentuan agama merupakan perintah Tuhan yang terpaksa mereka patuhi, 

tanpa merasakan manfaat dari kepatuhan itu. Hal ini tidak dapat dicapai dengan 

penjelasan yang sederhana saja, tetapi memerlukan pendekatan pendekatan secara 

sungguh-sungguh yang didasarkan atas pengertian dan usaha yang sungguh-sungguh 

pula.  

Kejujuran dan tingkah laku moralitas lainya yang diperhatikan seorang siswa, 

tidak ditentukan bagaimana pandainya atau oleh pengertian dan pengetahuan 

keagamaan yang dimiliki siswa, melaikan bergantung sepenuhnya pada 

penghanyatan nilai-nilai keagamaan dan pewujudannya dalam tingkah laku dan dalam 

hubungan dengan siswa lain.  

Dalam perkembangannya seorang siswa mula-mula merasa takut untuk 

berbuat sesuatu yang tidak baik, seperti berbohong karena larangan-larangan orang 

tua atau guru agama, bahwa perbuatan yang tidak baik akan dihukum oleh penguasa 

                                                 
80 Darmiati Zuchdi, Pendidikan Karakter dengan Pendekatan Komprehensif, 

(Yogyakarta: UNY Press, 2010), h. 147. 
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yang tertinggi yaitu Tuhan. Sekalipun tokoh tuhan ini adalah tokoh abstrak yang tidak 

kelihatan, tetapi pengaruhnya besar sekali. Siswa akan menginsafi bahwa perbuatan-

perbuatan yang tidak baik itu perbuatan dosa dengan akibat dihukum. Ajaran-ajaran 

keagamaan dapat berupa petunjuk apa yang boleh dan wajar dilakukan dan dapat 

berupa pengontrolan untuk melakukan sesuai dengan keinginan atau kehendaknya.  

Nilai-nilai keagamaan yang diperoleh siswa pada usia muda dapat menetapkan 

menjadi pedoman tingkah laku pada kemudian hari. Kalau pada mulanya kepatuhan 

didasarkan karena adanya rasa takut yang diasosiasikan dengan kemungkinan 

memperoleh hukuman, maka lama-lama kepatuhan ini akan dapat dihayati sebagai 

cara dan tujuan hidup yang seharusnya.  

6. Faktor dari aktivitas-aktivitas rekreasi  

Dalam kehidupan siswa dapat mempelajari pelajaran yang di sampaikan oleh 

guru dan dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana seorang 

siswa mengisi waktu luang seiring dikemukakan sebagai sesuatu yang berpengaruh 

besar terhadap konsep moral siswa. Orang tua dan guru menyadari betapa pentingnya 

bacaan pada siswa yang antara lain juga membentuk segi-segi moral bagi siswa. 

Perhatian dan anjuran untuk membaca ini minimbulkan keinginan dan kebebasan 

yang besar untuk membaca. Akan tetapi kebiassaan dan keinginan membaca ini juga 

diarahkan untuk membaca yang sekiranya dapat membangun pikirannya.  

Dengan hal ini, maka pemikiran siswa akan semakin meningkat dan dapat 

menjangkau apa yang mereka inginkan. Selain dari faktor di atas masih ada faktor lain 

yang tidak kalah pentingnya dalam menghambat pembinaan moral, di antaranya 

faktor inteligen dan jenis kelamin. Intelegensi di kemukakan dengan alasan bahwa 

untuk mengerti hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan membutukan 
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kemampuan yang baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak yang memiliki 

kemampuan yang baik dapat mengerti perbuatan yang baik dan yang tidak baik.  

Selanjutnya, faktor pendukung dan penghambat pembinaan karakter siswa 

adalah (1) faktor keluarga; (2) faktor guru; (3) faktor lingkungan; dan (4) faktor 

peserta didik.
81

 Penjelasan dari faktor-faktor ini adalah sebagai berikut ini. 

1. Faktor keluarga 

Faktor keluarga (orang tua) merupakan faktor pendukung sekaligus juga 

sebagai faktor penghambat dalam pembinaan karakter siswa di sekolah.
82

 Orang tua 

yang selalu mengingatkan dan mengajak anaknya untuk membiasakan segala kegiatan 

yang telah dilakukan di sekolah untuk selalu dilaksanakan ketika anak berada di 

rumah, maka penguatan pendidikan karakter anak akan semakin kuat, tetapi orang tua 

yang tidak peduli dengan pendidikan karakter anak di lingkungan keluarga maka 

pembinaan karakter anak anak tidak berhasil. Misalnya orang tua yang membiasakan 

anak untuk melakukan kegiatannya sendiri, orang tua mengajak anaknya untuk 

melakukan shalat secara berjamaah, serta orang tua selalu mengingatkan anak ketika 

anak akhlaknya kurang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu oarang tua mau 

menerima setiap laporan baik atau buruk mengenai perkembangan anaknya selama 

dalam proses pembelajaran di sekolah. 

2. Faktor Guru  

Keterlibatan guru dalam penerapan pendidikan karakter pada siswa di sekolah 

sangat penting, karena guru yang berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan 

pemberi motivasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Muhaimin bahwa 

Guru yang peduli dengan pembinaan karakter siswa akan selalu menjaga dan 

membudayakan nilai-nilai karakter mulia, baik saat mengajar di kelas maupun 
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Jember Press, 2014), h. 19. 
82 Ahmad Royani, Desain Pembelajaran Berbasis Nilai, … h.19. 



48 

 

berada di luar kelas, sebaliknya guru yang permisif terhadap pembinaan 

karakter siswa, maka melakukan pembiaran terhadap hal-hal yang berkaitan 

pembinaan karakter siswa. Guru yang peduli terhadap pembinaan karakter 

siswa akan memberikan bimbingan dan arahan, serta keteladanan, baik pada 

saat proses belajar mengajar di kelas maupun setelahnya. Pendampingan guru 

dalam setiap kegiatannya sangat berpengaruh besar dalam penerapan 

pendidikan karakter yang berkonsep nilai-nilai keislaman.
83

 Karena apabila 

ada perilaku peserta didik yang tidak sesuai, guru akan menegur, dan 

memberikan pengertian. Diharapkan peserta didik setelah itu dapat segera 

memperbaiki perilakunya. 

 

Pendapat di atas menggambarkan betapa pentingnya faktor guru dalam 

pembinaan karakter siswa, karena gurulah yang membimbing siswa serta sumber 

contoh aktual (keteladanan) bagi siswa dalam menampilkan perilaku yang baik.   

3. Faktor Lingkungan  

Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan keluarga yang selalu mengarahkan 

anaknya untuk melakukan pembiasaan mengenai nilai-nilai karakter, dan lingkungan 

sekolah yang selalu membiasakan peserta didiknya untuk selalu menerapkan nilai-

nilai karakter. Lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah harus nyaman bagi 

peserta didik untuk belajar dan menerapkan nilai-nilai karakter mulia. Selain kedua 

lingkungan itu, lingkungan masyarakat juga ikut menentukan pembinaan karakter 

mulia anak. Dengan demikian, ada tiga faktor lingkungan yang menjadi faktor 

pendukung dan penghambat pembinaan karakter siswa, yakni lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, dan lingkugan masyarakat.    

4. Faktor Peserta didik  

Antusiasme dan rasa ingin tahu yang tinggi dari peserta didik dalam 

pembelajaran dan penerapan nilai-nilai karakter merupakan sebuah energi yang baik 

dalam pelaksanaan pendidikan karakter siswa di sekolah, sehingga para guru mudah 
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mengarahkan dan mendidik anak dalam upaya memperoleh nilai-nilai karakter mulia 

di sekolah, yang selajutnya akan diterapkan diberbagai kehidupan siswa.  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan 

karakter siswa terdapat dua faktor utama, yaitu faktor penghambat dan faktor 

pendukung dalam pembinaan karakter. Faktor-faktor itu dapat dikelompokkan 

menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang bersumber dari 

siswa atau peserta didik itu sendiri, sedangkan faktor eksternal di luar dari diri siswa, 

yakni faktor keluarga, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan 

masyarakat, dan faktor guru.   

 

B. Hasil Penelitian Relevan 

Penelitian yang berkaitan dengan pedidikan karakter belakangan ini menjadi 

semacam primadona di lingkungan ilmu pendidikan. Trend positif itu kemudian 

berdampak pada meluasnya tema-tema kajian di bidang pendidikan karakter, 

termasuk hasil-hasil penelitian yang berfokus pada hal tersebut. Beberapa hasil 

penelitian tentang teori kajian pendidikan karakter tersebut antara lain sebagai 

berikut: 

Marvin Berkowitz dari University of Missouri St. Louis, meneliti tentang 

Character Education, sebagaimana dikutip oleh Suyanto bahwa terjadinya 

peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-

sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Kelas-kelas yang secara 

komprehensif terlibat dalam pendidikan karakter menunjukkan adanya penurunan 

drastis pada perilaku negatif siswa.
84
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http://mendikdasmenkemendiknas.go.id,  diakses 2 Mei  2019. 
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Selanjutnya, hasil penelitian  Yasmarudi Bardansyah, Dosen Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul penelitiannya 

“Pembentukan Karakter: Studi Terhadap Mahasiswa UIN Suska Riau Dalam 

Membentuk Karakter Islami”, yang dimuat dalam Jurnal Al-Fikra PPS UIN Suska 

Riau, 2009. Penelitian ini dapat dideskripsi bahwa: 

Penelitian kualitatif naturalistic yang mengambil sampel 260 mahasiswa 

dengan teknik random sampling pada delapan fakultas di UIN Suska Riau itu 

menghasilkan bahwa pembentukan karakter sangat penting dalam pendidikan 

Islam. Karakter Islami terbentuk melalui proses yaitu: pertama, adanya nilai 

yang diserap dari sumber ajaran agama Islam, kedua, nilai-nilai tersebut 

membentuk pola pikir sampai membentuk rumusan visinya, ketiga, visi 

tersebut turun ke wilayah hati dan membentuk suasana jiwa yang secara 

keseluruhan keluar dalam bentuk mentalitas, mentalitas mengalir memasuki 

wilayah fisik dan melahirkan tindakan yang secara keseluruhan disebut sikap. 

Sikap yang dominan dalam diri seseorang secara kumulatif mencitrai dirinya 

adalah karakter atau kepribadian.  Dalam kaitan ini, masih banyak karakter 

mahasiswa yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai islami dalam 

kehidupan keseharian.
85

 

 

Penelitian Muhammad Nasir Tamalene pada tahun 2012 mengenai ”Peran 

Guru dalam Pendidikan Karakter Anak Melalui Pola Asuh pada Sekolah Dasar (SD) 

di Pulau Bisa Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara.” Dia meneliti 

tentang peran guru dalam pendidikan karakter anak melalui pola asuh pada Sekolah 

Dasar (SD) di Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara sebanyak 86 

guru. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa: 

Pola asuh yang diterapkan dilingkungan Sekolah Dasar di pulau Bisa 

Kabupaten Halmahera Selatan 54 orang guru atau sekitar 62,79 % otoriter, 32 

orang guru atau sekitar 37.2% demokratis dan 0% guru permisif. Hasil 

penelitiannya juga menunjukkan bahwa penerapan pola asuh oleh guru-guru di 

SD di Pulau Bisa melalui pola asuh yang sangat memprihatinkan. Pada 

umumnya pola asuh otoriter yang diterapkan terdiri dari dua hal  yaitu: 1) 

Memberi hukuman fisik kepada siswa apabila anak tidak mengikuti kemauan 

guru ataupun aturan disekolah, dan 2) Guru sering marah-marah di sekolah 

dengan alasan tertentu, misalnya, anak membandel dan sering nakal. Pola asuh 
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demokratis yang diterapkan oleh guru, yaitu mereka selalu memotivasi anak 

sebagai siswa untuk membicarakan apa yang anak inginkan tanpa membatasi 

hak-hak anak, misalnya, bermain sambil belajar. Sedangkan, untuk pola asuh 

permisif tidak ada guru yang menerapkan di SD yang disurvei.
86

  

 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Endang Susilowati dengan judul tesisnya 

”Implementasi Pendidikan Karakter di SMK 2 Purworejo Tahun 2015”. Hasil 

penelitian ini bahwa: (1) implementasi pendidikan karakter dapat dilakukan dengan 

pembelajaran PPKn, Agama, sholat dzuhur berjamaah, kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka; (2) peran kepala sekolah mengarahkan guru, tenaga admistrasi, dan siswa 

untuk berdisiplin dan bertanggung jawab; (3) faktor yang mempengarui 

implementasi pendidikan karakter meliputi faktor pendukung dan penghambat. 

Faktor pendukung meliputi faktor intern dan ekstern, faktor intern meliputi peraturan 

tata tertib sekolah, faktor ekstern hubungan dengan orang tua siswa. Sedangkan 

faktor penghambat adalah sarana dan prasarana, dana dan pembiayaan, program 

pembelajaran, pembinaan, kurang buku penunjang; dan (4) Kultur sekolah 

dilaksanakan dengan membiasakan siswa, guru, tenaga administrasi saling 

bersalaman serta menjaga lingkungan sekolah.
87

 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Muchlis Dwinanto degan judul tesisnya 

”Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

dan Kesehatan di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Magetan”. Hasil 

penelitian ini bahwa (a) penerapan nilai-nilai pendidikan karakter dalam perangkat 

pembelajaran Penjaskes pada SMP di Kabupaten Magetan sudah dilaksanakan 
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dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) 

penerapan nilai-nilai pendidikan karakter sudah dimulai dari diri sendiri, yaitu 

dimulai dari guru penjaskes dalam berperilaku di sekolah maupun di luar sekolah. 

Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter berjalan dengan pembiasaan yang 

ditekankan oleh guru Penjaskes; (c) nilai-nilai pendidikan karakter lebih ditekankan 

pada upaya penanaman nilai-nilai baik melalui mata pelajaran, program 

pengembangan diri maupun budaya sekolah.
88

  

Berdasarkan penelusuran hasil-hasil penelitian relevan, maka dapat diketahui 

bahwa pembinaan karakter di lingkungan pendidikan telah di dilakukan oleh para 

peneliti. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian berkaitan dengan 

pembinaan karakter siswa adalah penting untuk dilakukan, karena dapat 

berkontribusi dalam peningkatan kualitas peserta didik baik aspek pengetahuan 

maupun aspek akhlak mulia atau karakter mulia.  

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah berkaitan 

dengan upaya pembinaan karakter siswa oleh guru agar siswa dapat memiliki 

karakter mulia. Adapun perbedaan-perbedaan adalah subjek penelitian, yakni pada 

penelitian ini subjeknya siswa SMK, sedangkan penelitian terdahulu ada yang 

subjeknya siswa SD, MTS, dan SMK.      

Hasil-hasil penelitian relevan yang telah dipaparkan di atas, dapat memberikan 

alasan kuat bahwa terkait dengan urgensi penelitian ini untuk dilaksanakan di SMKN 

1 Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan, karena penelitian yang berkaitan dengan 

pembinaan karakter siswa melalui Pendidikan Agama Islam dan kebijakan-kebijakan 

sekolah dalam pembinaan karakter siswa belum dilaksanakan di SMKN 1 Wawonii 
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 Muchlis Dwinanto, Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran 
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Kabupaten Konawe Kepulauan lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 

Tenggara. Mengingat pentingnya pembinaan karakter di lingkungan sekolah, maka 

penelitian ini sangat beralasan untuk dilaksanakan. 

C. Kerangka Pikir  

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah pentingnya pembinaan nilai-nilai 

karakter siswa di SMKN 1 Wawonii. Pentingnya pembinaan karakter siswa dalam 

penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Fitri bahwa: 

 Pembinaan pendidikan karakter menjadi sesuatu yang penting untuk membentuk 

generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia. Pembinaan karakter siswa 

merupakan salah satu alat untuk membimbing peserta didik menjadi orang baik, 

sehingga mampu menangkal pengaruh yang tidak baik yang akan mengganggu 

dirinya. Nilai-nilai karakter yang dimaksud adalah nilai religious, nilai kejujuran, 

nilai toleransi, nilai disiplin, nilai kerja keras, nilai kreatif, nilai kemandirian, nilai 

demokratis, nilai rasa ingin tahu, nilai semangat kebangsaan, nilai cinta tanah air, 

nilai menghargai prestasi, nilai cinta damai, nilai gemar membaca, nilai peduli 

lingkungan, nilai peduli sosial, dan nilai percaya diri. 

 

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dikatakan bahwa pembinaan karakter siswa 

merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia, 

sehingga dapat memiliki ketahanan diri dalam menangkal segala pengaruh yang dapat 

merusak nilai-nilai hidup seseorang. Nilai-nilai yang harus dimiliki siswa sebgaimana 

pada kutipan di atas dapat dirangkup dalam lima nilai karakter, yakni (1) nilai religious, 

(2) nilai kemandirian, (3) gotong royong, (4) nilai integritas, dan (5) nilai nasionalisme. 

Selanjutnya, pentingnya pembinaan karakter oleh guru PAI di setiap satuan pendidikan 

adalah amanah kurikulum tahun 2013 yang dikenal dengan K.13 yang mewajibkan guru 

untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam setiap pelaksanaan pembelajaran di 

kelas. Pembinaan nilai-nilai karakter di lingkungan sekolah menjadi tugas dan tanggung 

jawab guru sebagai pendidik, karena sebagai pendidik guru tidak hanya membina kognitif 

(pengetahuan) siswa melalui tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh guru mata 
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pelajaran, tetapi juga guru bertanggung jawab tertanamnya nilai-nilai karakter siswa 

melalui pula mata pelajaran yang diajarkannya.  

Berdasarkan teori-teori yang menjadi landasan pikir dalam penelitian ini, maka 

peneliti dapat merumuskan kerangka pikir penelitian seperti pada bagan berikut ini. 
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Pembinaan Karakter Melalui Pendidikan Agama 

Siswa SMKN 1 Wawonii 

Pembinaan Karakter Siswa 

oleh Guru PAI Melalui 

Kegiatan Intrakurikuler  

 

 

 

 

 

Pembinaan Karakter Siswa 

oleh Guru PAI Melalui 

Kegiatan Ekstrakurikuler  

  

 

Nilai-Nilai Karakter yang Diharapkan 

1. Nilai Religius 

2. NIlai Nasionalisme 

3. Nilai Gotong Royong 

4. Nilai Integritas 

5. Nilai Kemandirian 

                         (Abidin, , Tahun 2016, h.72)  
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