
BABiII 

KAJIANiTEORI 

2.1 Pendidikan Karakter 

2.1.1 Pengertian Karakter 

Karakter berasal dari bahasa Latin “kharakter”,“kharax”, yang berarti 

membuat tajam dan membuat dalam. Karakter diartikan sebagai tabiat, 

watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlaq atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dengan yang lain. Hal-hal yang sangat abstrak yang ada pada 

diri seseorang. (Abdul Madjid, 2012:12) 

Karakter secara etimologi berasal dari bahasa yunani, yang berarti “ to 

mark” atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai 

kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang 

berperilaku jelek dikatakan orang berkarakter negatif. Sebaliknya, orang 

yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter 

mulia.(Zubaedi, 2012:2) 

Karakter, secara lebih jelas, mengacu kepada serangkaian sikap (attitudes), 

perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan (skills). 

Karakter meliputi sikap seperti keinginan untuk melakukan hal yang terbaik, 

kapasitas intelektual, seperti berfikir kritis dan alasan moral seperti berperilaku 

jujur dan bertanggung jawab (Naim, 2012: 36) 
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Karakter memiliki makna lebih tinggi dari moral, karena karakter 

tidak hanya berkaitan dengan benar salah, tetapi bagaimana menanamkan 

kebiasaan baik dalam kehidupan, sehingga seseorang memiliki kesadaran, 

dan pemahaman yang tinggi, serta kepedulian dan komitmen untuk 

menerapkan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari.Dengan demikian, 

karakter merupakan sifat seseorang dalam merespon situasi dengan moral, 

diwujudkan dengan tindakan nyata melalui perilaku-perilaku mulia. Ibnu 

Miskawaih)mendefinisikan Khulk sebagai keadaan jiwa atau kemantapan 

yang mendorong sesuatu perbuatan tanpa dipikirkan dan dipertimbangkan. 

(Ibnu Miskawaih, 1985 : 25) 

Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya „ulumuddin mendefinisikan 

Akhlaq sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang  menimbulkan 

perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan. (Imam Al Ghazali,1989). 

Akhlak lahir dari kebiasaan yang tumbuh menjadi karakter. Oleh 

karena itu antara individu satu dengan yang lain  mempunyai karakter 

yang berbeda sesuai dengan individu itu sendiri serta dengan perbedaan 

kesiapan dan potensi mereka. 

Dirjen Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama Republik 

Indonesia (2010) mengemukakan bahwa karakter (character) dapat 

diartikan sebagai totalitas ciri-ciri pribadi yang melekat dan dapat 

diidentifikasi pada perilaku individu yang bersifat unik, dalam arti khusus 
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ciri-ciri membedakan antara satu individu dengan yang lainnya. Karena 

ciri-ciri karakter tersebut dapat diidentifikasi pada perilaku individu dan 

bersifat unik, maka karakter sangat dekat dengan kepribadian individu. 

(Mulyasa, 2012: 4)   

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan 

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

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

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

budaya, dan adat  istiadat. (Muslich, 2011: 84). 

Dari berbagai penjelasan yang telah dikemukakan beberapa ahli di 

atas dapat ditarik kesimpulan bahwa karakter merupakan nilai -nilai,sikap, 

pikiran, perilaku, watak, akhlak yang melekat pada diri seseorang sejak 

lahir dan memiliki perbedaan peserta didik satu dengan lainnya. Karakter 

yang dimiliki oleh seseorang dapat terlihat dari tingkah laku atau cara 

bertindak dikehidupan sehari-harinya. Dari mengetahui keseharian orang 

tersebut maka akan diketahui bagaimana karakter atau watak yang dimiliki 

orang tersebut, dan baik buruknya karakter seseorang tergantung pada pola 

kebiasaan nilai yang dipilih. 

2.1.2iPengertianiiPendidikaniiKarakter 

Pendidikan karakter merupakan nilai-nilai dasar yang harus dihayati 

jika sebuah masyarakat mau hidup dan bekerjasama secara damai. Nilai -

nilai seperti kebijaksanaan, penghormatan terhadap yang lain, tanggung 
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jawab pribadi, perasaan senasib, sependeritaan, pemecahan konflik secara 

damai, merupakan nilai-nilai yang semestinya diutamakan dalam 

pendidikan karakter. (Koesoema, 2007:250) 

Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang ditujukan untuk 

mengukir akhlak melalui proses knowing the good, loving the good, and 

action the good, yaitu proses pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, 

emosi, dan fisik sehingga akhlak mulia bisa terukir menjadi habit of the 

mind, heart, and hands. (Muslich, 2011: 151) 

Pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak 

agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan 

kontribusi yang positif  kepada lingkungannya. (Purwanti,2014:35) 

Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik.Muara ranah kognitif adalah tumbuh dan 

berkembangnya kecerdasan dan kemampuan intelektual akademik, ranah 

afektif bermuara pada terbentuknya karakter kepribadian, dan ranah 

psikomotorik akan bermuara  pada keterampilan vokasional dan perilaku. 

(Damayanti, 2014: 9) 

2.1.3 Nilai-inilaiiiPendidikaniiKarakterii 

Ada 18 nilai dalam pengembangan pendidikan karakter bangsa yang 

dibuat oleh Kemendiknas, bahwa seluruh tingkat pendidikan di Indonesia 

harus menyisipkan pendidikan berkarakter tersebut dalam proses 
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pendidikannya. 18 nilai dalam pendidikan karakter menurut Kemendiknas 

yakni: (Kemendiknas, 2010:09-10) 

1) Religius : Penghayatan dan implementasi ajaran agama dalam 

kehidupan sehar-hari. 

2) Jujur: Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, 

dan pekerjaan. 

3) Toleransi : Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, 

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

dari dirinya. 

4) Disiplin : Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 

5) Kerja keras : Tindakan yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

6) Kreatif: Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara 

atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7) Mandiri : Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang 

lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8) Demokratis : Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 
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9) Rasa ingin tahu : Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

10) Semangat kebangsaan: Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri 

dan kelompoknya.  

11) Cinta tanah air : Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, buzdaya, ekonomi, politik, 

dan bangsa.  

12) Mengahargai prestasi : Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat,  dan 

mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.  

13) Bersahabat / komunikatif : Tindakan yang memperlihatkan senang 

berbicara, bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain. 

14) Cinta damai : Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang 

lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

15) Gemar membaca: Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16) Peduli lingkungan: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan  alam 

yang sudah terjadi. 
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17) Peduli sosial : Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.  

18) Tanggung jawab : 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.  

2.1.4  FungsiiidaniiTujuaniiPendidikaniiKarakter 

 Pendidikan karakter memiliki 3 fungsi utama. Pertama Fungsi  

pembentukan dan pengembangan. Potensi pendidikan karakter membentuk 

dan mengembangkan potensi siswa agar berfikiran  baik, berhati baik, dan 

berperilaku sesuai dengan falsafah pancasila. Kedua, fungsi perbaikan dan 

penguatan. Pendidikan karakter memperbaiki dan memperkuat peranan 

keluarga, satuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah untuk ikut 

berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi warga 

negara dan pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri dan 

sejahtera. Ketiga, fungsi penyaring. Pendidikan karakter memilah budaya 

bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa bagsa lain yang tidak sesuai 

dengan nilai-nilai budaya bangsa dan karakter bangsa yang bermartabat. 

(Zubaedi, 2011:18) 

 Tujuan pendidikan karakter menurut tinjauan Islam adalah agar 

manusia berada dalam kebenaran dan senantiasa berada di jalan yang 

lurus, jalan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Inilah yang akan 

mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Karakter 
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seseorang dianggap mulia jika perbuatannya mencerminkan nilai -nilai 

yang terkandung di dalam Al-Qur‟an (Fathurrohman, 2013: 98). 

 Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang 

tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong 

royong, berjiwa patriotik, berkembang, dinamis, berorientasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semuanya  dijiwai oleh iman dan taqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. 

2.2 PendidikaniKarakteridalamiPerspektifi Islamii 

Pendidikan karakter dalam agama Islam memiliki kesamaan dengan 

pendidikan akhlak. Pendekatan Al-Quran dalam menerangkan masalah karakter 

atau akhlak bukan pendekatan teori saja tetapi dalam bentuk konseptual dan 

penghayatan. Akhlak yang terpuji dan tercela tergambar dalam perwatakan 

manusia. Dalam sejarah dan realita kehidupan manusia semasa Al-Quran 

diturunkan. Hal ini bersesuaian dengan pribadi Rasulullah sebagai manusia paling 

sempurna yang menjadi suri tauladan bagi manusia lainnya di berbagai generasi 

kehidupan.  

Secara umum karakter dalam perspektif Islam dibagi menjadi dua, yaitu 

karakter mulia dan karakter tercela, karakter mulia harus diterapkan dalam 

kehidupan setiap muslim. Implementasi karakter dalam islam tersimpul 

dalam pribadi Rasulullah Saw, bersama nilai-nilai akhlak yang mulia dan 

agung. (Abdul Majid, Diyan, 2013:59) 
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Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur‟an surah Asy-Syams ayat 8 :       

                                                                                                            فَاَۡلَهَمَها فُُجۡىَزَها َوتَۡقٰىٮهَا          

Artinya: “maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan 

ketakwaannya”. (QS. Asy-Syams ayat 8) 

Karakter tidak diragukan lagi memiliki peran besar dalam kehidupan 

manusia. Pembinaan karakter dimulai dari individu. Dalam islam karakter 

memiliki kedudukan penting dan dianggap memilki fungsi yang vital dalam 

memandu kehidupan masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-

Qur‟an surah An-Nahl :90 

ْحَساِن َواِْيتَۤاِئ ِذي اْلقُْسٰبً َويَْنٰهً َعِه اْلفَْحَشۤاِء َواْلُمْنَكِس َوالْ  َ يَأُْمُس بِاْلَعْدِل َواْْلِ ْْ ِِ اِنَّ ّللّاٰ َبَ

ُسْونَ   يَِعظُُكْم لََعلَُّكْم تََركَّ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari  

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepada mu agar kamu dapat mengambil pelajaran” 

Berdasarkan penjelasan ayat Al-Qur‟an di atas, yang mempunyai peran 

penting dalam pembentukan karakter bagi  peserta didik, yang nantinya dapat 

mengubah karakter peserta didik dari perilaku yang mengarah kepada hal-hal 

yang sifatnya positif. Disini yang mempunyai peran terpenting untuk 

mengubah peserta didik, dibutuhkan keteladanan pendidik itu sendiri karena 
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kebiasaan pendidik ketika proses mengajar, baik itu dilingkungan sekolah 

bahkan diluar sekolah menjadikan sorotan utama bagi peserta didik. 

2.2.1 Metode pendidikan Rasulullah dalam Pembentukan Akhlak 

atau karakter 

Berikut diantara Metode-Metode Pendidikan yang digunakan oleh 

Rasulullah SAW dalam pembentukan akhlak atau karakter: 

a. Metode Keteladanan (al-Uswah al-Hasanah) : Secara terminologi, al-

uswah berarti orang yang ditiru, bentuk jamaknya adalah usyan. Hasanah 

berarti baik. Jadi uswah hasanah artinya contoh yang baik, suri teladan. 

Dalam Al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan tentang keteladanan yaitu 

pada QS. al-Ahzâb/ 33: 21 dan QS. Al-Mumtahanah/ 60: 4. Dalam hal ini 

yang menjadi teladan adalah sikap dan perilaku Rasulullah SAW. Metode 

keteladanan ialah menunjukkan tindakan terpuji bagi peserta didik, dengan 

harapan agar mau mengikuti tindakan terpuji tersebut. Keteladanan 

pendidik bagi peserta didik adalah dengan menampilkan al-akhlâq al-

mahmûdah, yakni seluruh tindakan terpuji, seperti tawadhu‟, sabar, ikhlas, 

jujur, dan meninggalkan al-akhlâq al-madzmûmah, akhlak tercela.( Nizar 

& Zainal, 2011:70,71) 

b. Metode Pembiasaan (Ta'wîdiyyah) : Secara etimologi, pembiasaan asal 

katanya adalah biasa. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, biasa 

artinya lazim atau umum; seperti sedia kala; sudah merupakan hal yang 

tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari.(KBBI,2008: 186) 
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Dengan adanya prefiks “pe” dan sufiks “an” menunjukkan arti proses. 

Jadi pembiasaan artinya proses membuat sesuatu menjadi biasa, sehingga 

menjadi kebiasaan. Untuk membentuk peserta didik agar memiliki 

karakter terpuji, metode ta'wîdiyyah, merupakan metode yang efektif. 

Dengan metode ta'wîdiyyah ini, peserta didik diharapkan dapat 

membiasakan dirinya dengan perilaku yang mulia. ( Nizar & Zainal,2011 : 

73)  

Metode pembiasaan adalah metode yang efektif dilakukan oleh 

seorang guru, karena dapat merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan 

baik. Namun, meto de ini membutuhkan waktu, tergantung kepada sejauh 

mana peserta didik terbiasa dengan kebaikan tersebut. Metode inilah yang 

sering dilakukan Rasulullah SAW dalam membina umat. Misalnya, 

mendidik sahabat terbiasa salat berjamaah, membiasakan sahabat berpuasa 

dan perilaku mulia lainnya. (Nizar & Zainal,2011-75) 

c. Metode Mau'izhah dan Nasehat : Kata mau'izhah berasal dari kata  

wa'azha, yang artinya memberi pelajaran akhlak/karakter yang terpuji 

serta memotivasi pelaksanaannya dan menjelaskan akhlak/karakter yang 

tercela serta memperingatkannya atau meningkatkan kebaikan dengan apa-

apa yang melembutkan hati. Adapun  nasehat adalah kata yang terdiri dari 

huruf nun-shad dan ha yang ditempatkan untuk dua arti, yakni murni atau 

tetap, berkumpul dan menambal. Dikatakan, “nashaha asy-syaiˋ, 

maksudnya benda itu asli atau murni, karena orang yang menasehati pada 

dasarnya sedang memurnikan orang yang dinasehati dari kepalsuan. Jadi 
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nasehat adalah memerintah atau melarang atau menganjurkan yang 

dibarengi dengan motivasi dan ancaman. Metode nasehat adalah metode 

yang penting digunakan untuk menggugah perasaan peserta didik. ( Nizar 

& Zainal, 2011-75,76) 

d. Metode Qashash (Kisah): Secara etimologi kata qashash merupakan 

bentuk jamak dari qisshah, masdar dari qassha yaqusshu. Artinya 

menceritakan dan menelusuri/mengikuti jejak. Metode kisah mengandung 

arti suatu cara dalam menyampaikan materi pelajaran, dengan menuturkan 

secara kronologis, tentang bagaimana terjadinya sesuatu hal, baik yang 

sebenarnya terjadi ataupun hanya rekaan saja. Metode kisah sangat 

dianjurkan dalam upaya pembinaan karakter peserta didik. Melalui kisah 

tersebut peserta didik diharapkan memiliki karakter sesuai dengan akhlak 

terpuji dan sikap teladan yang terdapat dalam suatu kisah. Allah SWT 

dalam memberikan pelajaran bagi manusia banyak menggunakan metode 

kisah, yakni menceritakan kisah-kisah yang baik untuk diteladani dan 

menceritakan kisah-kisah yang buruk untuk ditinggalkan, dan Rasulullah 

SAW sering menggunakan metode kisah untuk mendidik umat. Jadi, 

melalui metode kisah diharapkan peserta didik meneladani tokoh yang 

baik yang terdapat dalam kisah.(Nizar & Zainal, 2011-78,79) 

e. Metode Amtsâl wal ibro (perumpamaan): Metode perumpamaan 

merupakan salah satu metode pengajaran yang sering digunakan dalam Al-

Quran dan hadits Rasulullah SAW, metode ini biasanya digunakan untuk 

membentuk karakter mulia peserta didik. Metode perumpamaan (amtsâl) 
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merupakan metode yang sering ditemukan dalam hadits Rasulullah SAW. 

Metode perumpamaan dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap 

hal-hal yang sulit dicerna oleh daya nalar peserta didik, dan meningkatkan 

tergugahnya perasaan. (Nizar & Zainal, 2011-85,86) 

f. Metode Tsawâb (Hadiah) dan 'Iqâb (Hukuman) : Metode Tsawâb (Hadiah) 

dan 'Iqâb (Hukuman) dalam pandangan Islam/bahasa Arab hadiah 

diistilahkan dengan tsawâb. Artinya “pahala, upah, dan balasan”. Kata ini 

banyak dikemukakan dalam Al-Quran, khususnya ketika Al-Quran 

berbicara tentang apa yang akan diterima seseorang berupa balasan baik 

ketika berada di dunia maupun di akhirat. Tsawâb merupakan penghargaan 

yang didaptkan oleh seseorang karena suatu perbuatan, sikap, atau tingkah 

laku positifnya, baik penghargaan yang sifatnya materi maupun non 

materi. Sementara 'iqâb atau hukuman adalah suatu bentuk kerugian atau 

kesakitan yang ditimpakan kepada orang yang berbuat salah. Hukuman 

adalah suatu cara yang sederhana untuk mencegah terjadinya pelanggaran 

terhadap peraturan, dengan tujuan agar tidak terulangnya perbuatan itu lagi 

dan untuk mencegah peserta didik lain tidak menirunya.(Nizar & Zainal, 

2011-86,91) 

 Hukuman dalam Islam, termasuk salah satu alat untuk mendidik umat 

agar selalu melaksanakan syari‟at Islam, melaksanakan perintah Allah dan 

meninggalkan larangan-Nya. Rasulullah SAW juga membolehkan orang 

tua dan pendidik memukul anak-anak yang berbuat kesalahan, apabila 
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anak yang sudah berusia sepuluh tahun, namun tidak mau melaksanakan 

shalat. 

 Metode hadiah dan hukuman adalah metode yang efektif sebagai alat 

untuk meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian peserta didik, agar tetap 

dalam jalan-Nya. Hanya saja, dalam memberikan kedua metode ini harus 

memperhatikan teknik dan pendekatan yang tepat. Teknik dan pendekatan 

yang salah, dapat mengakibatkan kedua metode tersebut tidak memberi 

manfaat ataupun hasil apa-apa. ( Nizar & Zainal, 2011-92,96) 

2.2.2 KarakteriiReligiusii  

Kata dasar dari religius adalah religi yangberasal dari bahasa inggris 

religion sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan 

akan adanya sesuatu kekuatan yang lebih besar di atas manusia. Religius 

berasal dari kata religious yang berarti sifat religi yang melekat pada diri 

seseorang. 

Mengenai pengertian karakter sikap atau perilaku terdapat beberapa 

pendapat diantara para ahli. Menurut kamus Chaplin bahwa perilaku 

adalah suatu predisposisi atau kecenderungan yang relative stabil dan 

berlangsung terus menerus untuk bertingkah laku atau untuk bereaksi 

dengan satu cara tertentu terhadap pibadi lain, objek, atau lembaga, atau 

personal tertentu. (J.P Chaplin,1995: 43) 

Menurut Nurcholis Majid, berpendapat bahwa agama adalah 

keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji yang dilakukan demi 

memperoleh ridha Allah. Dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku yang 
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patuh dalam melaksanakan ajaran yang dianutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.            

( Ngainum Naim, 2012: 123) 

Akhmad Muhaimin Azzet mengatakan hal yang semestinya dikembangkan 

dalam diri siswa adalah terbangunnya pikiran, perkataan, dan tindakan siswa 

yang diupayakan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan atau yang bersumber dari 

ajaran agama yang dianutnya oleh karena itu diharapkan siswa benar-benar 

memahami dan mengamalkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Apabila 

seseorang memiliki karakter yang baik terkait dengan Tuhannya maka seluruh 

kehidupannya pun akan menjadi lebih baik karena dalam ajaran agama tidak 

hanya mengajarkan untuk berhubungan baik dengan Tuhan namun juga 

dalam sesama.( Miskawaih Ibnu, 2011- 44) 

Nilai-nilai religius harus ditanamkan untuk membentuk karakter bangsa 

khususnya bagi siswa. Pembentukan karakter harus dimulai dari hal yang 

terkecil terlebih dahulu yaitu diri sendiri kemudian ditanamkan pada 

lingkungan keluarga dan akhirnya menyebar ke masyarakat luas. Glok dan 

Stark dalam Lies Arifah membagi aspek religius dalam lima dimensi yaitu: 1) 

Religious belief (aspek keyakinan), yaitu adanya keyakinan terhadap Tuhan 

dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia gaib serta menerima hal-

hal dogmatik dalam ajaran agamanya. Keimanan ini adalah dimensi yang 

paling mendasar bagi pemeluk agama. 2) Religious practice (aspek 

peribadatan), yaitu aspek yang berkaitan tingkat keterikatan yang meliputi 

frekuensi dan intensitas sejumlah perilaku, dimana perilaku tersebut sudah 
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ditetapakan oleh agama seperti tata cara menjalankan ibadah dan aturan 

agama. 3) Religious felling (aspek penghayatan), yaitu gambaran bentuk 

perasaan yang dirasakan dalam beragama atau seberapa jauh seseorang dapat 

menghayati pengalaman dalam  ritual agama yang dilakukannya misalnya 

kekhusyukan ketika melakukan sholat. 4) Religious knowledge (aspek 

pengetahuan), yaitu aspek yang berkaitan dengan pemahaman dan 

pengetahuan seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya untuk 

menambahkan pengetahuan tentang agama yang dianutnya. 5) Religious 

effect (aspek pengamalan), yaitu penerapan tentang apa yang telah 

diketahuinya dari ajaran-ajaran agama yang dianutnya kemudian 

diaplikasikan melalui sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. ( 

Abdul Majid, 2011: 33) 

2.2.3iiReligiusiisebagaiiinilaiipendidikaniikarakter 

Religius sebagai salah satu nilai dalam pendidikan karakter 

dideskripsikan oleh Kemendiknas sebagai sikap dan perilaku yang patuh 

dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama 

lain.  

Nilai religius adalah penghayatan dan implementasi dari ajaran agama 

dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan beberapa pendapat dari para 

ahli dapat disimpulkan bahwa nilai religius merupakan nilai yang 

bersumber dari ajaran agama yang dianut seseorang yang dilaksanakan 

dalam kehidupannya sehari-hari. (Ngainum Naim, 2012: 12) 
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Kementrian Lingkungan Hidup menjelaskan lima aspek religious dalam 

Islam yaitu: 1) Aspek iman, yaitu menyangkut keyakinan dan hubungan 

manusia dengan Tuhan, malaikat, para nabi dan sebagainya. 2) Aspek Islam, 

yaitu menyangkut frekuensi dan intensitas pelaksanaan ibadah yang telah 

ditetapkan, misalnya sholat, puasa dan zakat. 3) Aspek ihsan, yaitu 

menyangkut pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Allah SWT dengan 

menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 4) Aspek ilmu, yaitu 

menyangkut pengetahuan seseorang tentang ajaran-ajaran agama misalnya 

dengan mendalami Al-Quran lebih jauh. 5) Aspek amal, menyangkut tingkah 

laku dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya menolong orang lain, 

membela orang lemah, bekerja dan sebagainya. Dimensi dan aspek dalam 

nilai religius di atas menjadi acuan untuk menanamkan nilai religius kepada 

siswa melalui pendidikan karakter. ( Abdul Majid, 2011:33) 

Dimensi dan aspek dalam nilai religius di atas menjadi acuan untuk 

menanamkan nilai religius kepada siswa melalui pendidikan karakter.  

Ada beberapa penyebab ketidak mampuan seseorang untuk 

berperilaku baik, walaupun secara kognitif individu tersebut 

mengetahuinya (moral knowing) sebagaimana dikemukakan Muslich, 

yaitu karena individu tersebut tidak terlatih untuk melakukan kebajikan 

atau moral action.Dalam pendidikan karakter, penekanan komponen-

komponen karakter atau perilaku yang baik (components of good 

character) sangat penting untuk diterapkan. Hal ini sangat diperlukan 
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agar siswa mampu memahami merasakan serta menerapkan sekaligus 

nilai-nilai kebajikan. 

2.2.3 Implementasi Karakter ReligiusitasiSiswa 

Implementasi atau penerapan merupakan suatu kegiatan yang 

terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan 

norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi pendidikan 

karakter merupakan kegiatan inti dari pendidikan karakter. 

Berdasarkan grand design yang dikembangkan Kemendiknas 

(2010), secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam 

diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia 

(kognitif, afektif dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial 

kultural (dalam keluarga, sekolah dan masyarakat) dan berlangsung 

sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses 

psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat dikelompok kan dalam olah 

hati (spiritual and emotional development), olah pikir (intelectual 

development), olahraga dan kinestetik (physical and kinestetic 

development), dan olah rasa dan karsa (affective and creativity 

development). (Zubaedi, 2011: 19 3) 

Lickona (Muslich, 2011: 129) menemukan sebelas prinsip agar 

pendidikan karakter dapat berjalan efektif. Kesebelas prinsip tersebut 

adalah sebagai berikut:ii1) Kembangkan nilai-nilai etika inti dan nilai-

nilai kinerja pendukungnya sebagai fondasi karakter yang baik.  2) 

Definisikan “karakter‟ secara komprehensif yang mencakup pikiran, 
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perasaan, dan perilaku.i”karakter‟ secara komprehensif yang mencakup 

pikiran, perasaan, dan perilaku. 3) Gunakan pendekatan yang 

komprehensif, disengaja, dan proaktif dalam pengembangan karakter. 4) 

Ciptakan komunitas sekolah yang penuh perhatian. 5) Beri siswa 

kesempatan untuk melakukan tindakanimoral. 6) Buat kurikulum 

akademik yang bermakna dan menantang yang menghormati semua 

peserta didik, mengembangkan karakter, dan membantu siswa untuk 

berhasil. 7) Usahakan mendorong motivasi diri siswa. 8) Libatkan staf 

sekolah sebagai komunitas pembelajaran dan moral yang berbagi 

tanggung jawab dalam pendidikan karakter dan upaya untuk mematuhi 

nilai-nilai inti yang sama yang membimbing pendidikan siswa. 9) 

Tumbuhkan kebersamaan dalam kepemimpinan moral dan dukungan 

jangka panjang bagi inisiatif pendidikan karakter.i10) Libatkan keluarga 

dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangunan 

karakter. 11) Evaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai 

pendidikan karakter, dan sejauh mana siswa memanifestasikan karakter 

yang baik. 

2.2.4  Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Karakterii 

Gunawan (2012:19-22) menjelaskan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukan karakter. Faktor tersebut digolongkan 

menjadi dua bagian, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 
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1) Faktor Intern 

Terdapat banyak hal yang mempengaruhi factor internal ini, 

diantaranya adalah: Insting atau Naluri, setiap perbuatan manusia lahir 

dari suatu kehendak yang dilahirkan  oleh naluri (insting). Naluri 

merupakan tabiat yang dibawa sejak lahir yang merupakan suatu 

pembawaan yang asli. Pengaruh naluri pada diri seseorang sangat 

tergantung pada penyalurannya. Naluri dapat menjerumuskan manusia 

kepada kehinaan, tetapi dapat juga mengangkat kepada derajat yang 

mulia, jika disalurkan kepada hal yang baik dengan tuntunan kebenaran. 

Adat atau Kebiasaan (Habit), sikap dan perilaku yang menjadi karakter 

sangat erat dengan kebiasaan. 

Kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga 

mudah untuk dikerjakan. Dan hendaknya manusia memaksakan diri 

untuk mengulang-ulang perbuatan baik sehingga menjadi kebiasaan dan 

terbentuklah karakter yang baik pula. Kehendak/ Kemauan (Iradah), 

salah satu kekuatan yang berlindung dibalik tingkah laku adalah 

kehendak atau kemauan yang keras. Itulah yang menggerakan dan 

merupakan kekuatan yang mendorong manusia dengan sungguh-sungguh 

untuk berperilaku, sebab dari kehendak itulah akan menjelma suatu niat 

yang baik dan buruk dan tanpa kemauan, ide dan keyakinan. 

2) Faktor Ekstern 

Faktor ekstern atau factor yang bersifat dari luar adalah: 
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Pendidikan, pendidikan mempunyai pengaruh yang besar dalam 

pembentukan karakter, akhlak, dan etika seseorang. Sehinggga baik 

buruknya karakter seseorang dipengaruhi oleh pendidikian,  baik formal 

maupun non formal. Lingkungan, dalam hidup manusia selalu 

berhubungan dengan manusia lainnya atau juga dengan alam sekitar. 

Itulah sebabnya manusia harus bergaul dan dalam pergaulan itu saling 

mempengaruhi pikiran, sifat dan tingkah laku. Manusia yang hidup di 

lingkungan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat 

membentuk karakternya menjadi baik, begitu pula sebaliknya. 

2.2.5  Faktor Pendukung Implementasi Pendidikan Karakter 

   Mulyasa (2012:14), mengungkapkan bahwa ada 8 jurus yang perlu 

diperhatikan dalam menyukseskan pendidikan karakter di sekolah, yaitu:i 

1. Memahami hakikat pendidikan karakter 

Hal ini sangat penting karena pendidikan karakter bergerak dari 

kesadaran (awarenes), pemahaman (understanding), kepedulian (concern), 

dan komitmen (commitmen), menuju tindakan (doing atau acting). Oleh 

karena itu, keberhasilan pendidikan karakter di sekolah sangat bergantung 

pada ada tidaknya kesadaran, pemahaman, kepeduli dan komitmen dari 

semua warga sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter. 

Kalpatric mengemukakan bahwa salah satu penyebab ketidak mampuan 

seseorang berperilaku baik meskipun telah memiliki pemahaman tentang 

kebaikan itu (moral understanding) disebabkan karena tidak terlatih untuk 

melakukannya (moral doing). Oleh karena itu, pendidikan karakter 
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sebaiknya diajarkan melalui berbagai tindakan praktik dalam proses 

pembelajaran, jangan terlalu teoritis, dan jangan banyak membatasi 

aktivitas pembelajaran, apalagi hanya terbatas di dalam kelas. 

2. Sosialisasikan dengan tepat 

Sosialisasi dilaksanakan agar seluruh warga sekolah mengenal dan 

memahami visi dan misi sekolah, serta pendidikan karakter yang akan 

diimplementasikan. Sosialisasi bisa dilakukan langsung oleh kepala 

sekolah apabila yang bersangkutan sudah mengenal dan cukup memahami. 

Namun, jika belum bisa mengundang kepada yang ahli, baik dari kalangan 

pemerintah belum bisa mengundang kepada yang ahli, baik dari kalangan 

pemerintah, akademisi, maupun dari kalangan penulis atau pengamat 

pendidikan. Sebaiknya dalam sosialisasi juga dihadirkan komite sekolah, 

bahkan bila memungkinkan seluruh orang tua, untuk mendapat masukan, 

dukungan dan pertimbangan tentang implementasi pendidikan karakter.  

3. Ciptakan lingkungan yang kondusif 

Lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan tertib, dipadukan dengan 

optimisme dan harapan yang tinggi dari seluruh warga sekolah, kesehatan 

sekolah, serta kegiatan-kegiatan yang terpusat pada peserta didik 

merupakan iklim yang dapat membangkitkan gairah dan semangat belajar. 

Sebaliknya, iklim yang kurang menyenangkan akan menimbulkan 

kejenuhan. 
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Jika tidak ditunjang oleh lingkungan yang kondusif, upaya pendidikan 

karakter di sekolah akan seperti membuat“ istana di tepi pantai‟. 

Disekolah, kepala sekolah, guru, beserta tenaga kependidikan lainnya 

dengan sekuat tenaga membangun istana yang cantik, tetapi ketika anak 

keluar dari lingkungan sekolah, ombak besar meluluh lantahkan istana 

yang telah dibangun tersebut. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang 

komprehensif dari sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam 

mengembangkan karakter peserta didik yang kuat, baik, dan positif secara 

konsisten. 

4. Dukung dengan fasilitas dan sumber belajar yang memadai 

Fasilitas dan sumber belajar yang perlu dikembangkan dalam 

mendukung suksesnya implementasi pendidikan karakter antara lain, 

laboratorium, pusat sumber belajar, dan perpustakaan, serta tenaga 

pengelola dan peningkatan kemampuan  pengelolaannya. 

5. Menumbuhkan disiplin peserta didik 

Dalam rangka mensukseskan implementasi pendidikan karakter, guru 

harus mampu menumbuhkan disiplin peserta didik, terutama disiplin diri. 

Disiplin diri peserta didik bertujuan untuk membantu menemukan diri, 

mengatasi, dan mencegah timbulnya problem-problem disiplin,serta 

berusaha menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan 

bagi kegiatan pembelajaran, sehingga mereka menaati segala peraturan 

yang ditetapkan. Disiplin, serta berusaha menciptakan suasana yang aman, 



35 
 

nyaman, dan menyenangkan bagi kegiatan pembelajaran, sehingga mereka 

menaati segala peraturan yang  ditetapkan. 

6. Memilih Kepala Sekolah yang amanah   

Kepala Sekolah yang amanah merupakan salah satu faktor yang dapat 

mendorong sekolah dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran 

sekolah melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan 

bertahap. Kepala sekolah yang  amanah idengan  kemampuan manajemen 

serta kepemimpinan yang tangguh, agar mampu mengambil keputusan dan 

prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah. 

7. Mewujudkan guru yang dapat digugu dan ditiru 

Pendidikan karakter yang menekankan pada aspek sikap, nilai, dan 

watak peserta didik, maka dalam pembentukannya harus dimulai dari 

gurunya. Dalam hal ini, bagaimana setiap lembaga pendidikan, baik 

formal maupun nonformal dapat mewujudkan guru yang dapat digugu dan 

ditiru. 

8. Melibatkan seluruh warga sekolah 

Keberhasilan pendidikan karakter di sekolah sangat ditentukan oleh 

keberhasilan kepala sekolah dalam melibatkan seluruh warga sekolah. 

Dalam hal ini seluruh warga sekolah harus terlibat dalam pembelajaran, 

diskusi, dan rasa memiliki dalam upaya pendidikan karakter. 
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2.3    Penelitian Yang Relevan  

Setiap penelitian memiliki sumber dan daftar pustaka yang berbeda-

beda. Namun dalam pembuatan penelitian yang baru, tetap mencari peneliti 

yang telah lalu untuk dijadikan sandaran dan tinjauan sebagai penelitian yang 

relevan. Penulis membuat judul penelitian dengan penelitian yang relevan 

sebagai berikut: 

1. Penelitian yang berjudul“Metode Dan Strategi Pembentukan karakter 

Religius Yang di terapkan Di SDTQ-T AN Najah Pondok Pesantren 

Cindai Alus Martapura”. Diteliti Miftahul Jannah, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Adapun pendekatan dan jenis penelitian yang 

digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi 

kasus. Keterkaitan judul penelitian yang akan penulis lakukan adalah 

sama-sama membahas tentang karakter religius siswa, namun 

penelitian ini mengarah pada metode dan strategi pembentukan 

karakter religius sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan 

mengarah pada implementasi pendidikan karakter dalam membentuk 

sikap religius siswa. 

2. Penelitian” Implementasi Pendidikan Karakter Religius Pada Siswa 

MTs Ma’Arif Minhajut Tholabah Kembangan Kecamatan Bukateja 

Kabupaten Purbalingga”. Diteliti Khabib Ashidiq. Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.Dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi 
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kemudian data dianalisis dengan menggunakan model Milles and 

Huberman, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan 

kesimpulan. Keterkaitan judul penelitian yang akan peneliti lakukan 

adalah sama-sama membahas tentang implementasi pendidikan 

karakter religius siswa. 

3. Penelitian “Implementasi Pendidikan Karakter Siswa Di SMP Islam 

Al Azhar 18 Kota Salatiga Tahun 2017”. Diteliti Nur Hidayati. 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data 

menggunakan metode observasi, interview/ wawancara dan 

dokumentasi. Keterkaitan judul penelitian yang akan peneliti lakukan 

adalah sama-sama membahas tentang implementasi pendidikan 

karakter. Namun Penelitian ini mengarah pada keseluruhan 

implementasi pendidikan karakter siswa, sedangkan pada penelitian 

yang peneliti lakukan hanya memfokuskan pada salah satu nilai 

pendidikan karakter yaitu nilai religius. 

Penelitian ini sebagai pelengkap sekaligus pendukung dan hasil yang penulis 

peroleh dalam melaksanakan penelitian. 

2.4   Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari 

mendiskripsikan pendidikan karakter religious di MIN 1 Kendari yang 

didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Data temuan 

penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan berbagai macam teori tentang 
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pendidikan karakter, model, strategi pendidikan karakter dalam pembentukan 

karakter religius. 

  
Implementasi Pendidikan karakter dalam mementuk skap reigiusitas 

siswa di MIN 1 Kendari 

Perencanaan 

Pelaksanaan  

Evaluasi 

Upaya pembentukan karrakter di madrasah oleh Kepala madrasah 

kepada siswa 


