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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  LATAR BELAKANG  

 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagaman, pengendalian diri, 

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

didik, masyarakat, bangsa dan negara.
1
 

 Karakter merupakan ciri khas yang dimiliki oleh suatu individu yang 

mengakar pada kepribadian individu tersebut dan merupakan mesin pendorong 

bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu.
2
  

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada pasal 3 yakni : 

“bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. dan bertujuan untuk perkembangan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

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

menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab”. 

 

 Berdasarkan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional tersebut jelas bahwa 

pendidikan di setiap jenjang harus diselenggarakan secara sistimatis (teratur) 

untuk membentuk karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, 

bermoral, sopan, santun, dan berinteraksi (bergaul) dengan masyarakat.  
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 Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah individu yang berusaha 

melakukan hal-hal terbaik pada Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama 

lingkungan, bangsa serta dunia internasional pada umumnya dengan 

mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya serta dengan kesadaran, emosi, 

dan motivasi/perasannya. 

 Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan 

peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, 

bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari 

sumber utamanya: kitab suci Al-Qur’an dan Hadis, melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman, disertai tuntutan untuk 

menghormati penganut agama dalam masyarakat hingga terwujudnya kesatuan 

dan persatuan bangsa.
3
 

 Adapun pendidikan agama Islam di sekolah merupakan sistem pembelajaran 

yang selalu berkaitan dengan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Di sinilah 

mata pelajaran PAI menjadi sangat penting untuk menjadi pijakan dalam 

pembinaaan karakter peserta didik. Maka pada implementasinya, nilai-nilai 

karakter dapat diintegrasikan dalam kurikulum pembelajaran PAI. Materi 

pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai karakter pada mata 

pelajaran PAI perlu dikembangkan dan dikaitkan dengan konteks kehidupan 

sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada 

tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan pengalaman nyata dalam 

kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat. 
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 Pendidikan agama Islam di Indonesia termasuk di Sekolah Menengah 

Kejuruan Tunas Karya Pekanbaru merupakan salah satu bidang studi yang tidak 

dapat dipisahkan dengan bidang studi lainnya, karena bidang studi secara 

keseluruhan berfungsi sebagai sarana bagi tercapainya tujuan umum pendidikan 

nasional. Oleh karna itu, antara satu bidang studi dengan bidang studi lainnya 

saling membantu dan menguatkan.  

  Dalam perspektif Islam, pendidikan karakter secara teoretik sebenarnya 

telah ada sejak Islam turun ke dunia, seiring dengan diutusnya Nabi Muhammad 

SAW untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak (karakter) manusia.
4
 

Hadis Rasulullah SAW: 

َم َصالَِح اْألَْخالَقِ   .إِنََّما بُِعْثُت ِألُتَمِّ

Artinya : ”Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.” 

 Ajaran Islam sendiri mengandung sistem ajaran yang tidak hanya 

menekankan pada aspek keimanan, ibadah, dan mu’amalah, tetapi juga akhlak. 

Pengamalan ajaran Islam secara utuh (kaffah) merupakan model karakter seorang 

muslim, bahkan dipersonifikasikan dengan model karakter Nabi Muhammad 

SAW, yang memiliki sifat shidiq, tabliq, amanah, fathonah (STAF).
5
 

 Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil 

pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta 

didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar kopetensi lulusan 
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pada setiap satuan pendidikan. Melalui pendidikan karakter peserta didik 

diharapkan mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan 

pengetahuanya, mengkaji dan menginternalisasikan serta mempersonalisasikan 

nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-

sehari. 

 Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau 

kemampuan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan 

karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara 

sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia 

yang berhubungan dengan Tuhan, 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.
6
 

 Pada umumnya pendidikan karakter menekankan pada keteladanan, 

penciptaan lingkungan, dan pembiasaan, melalui berbagai tugas keilmuan dan 

kegiatan kondisif. Dengan demikian, apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan 

dikerjakan oleh peserta didik dapat membentuk karakter mereka. Selain 

menjadikan keteladanan dan pembiasaan sebagai metode pendidikan utama, 

penciptaan iklim dan budaya serta lingkungan yang kondusif sangat penting, dan 

turut membentuk karakter peserta didik. 
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 Pendidikan karakter perlu diupayakan dan implementasikan (diterapkan) pada 

berbagai jalur pendidikan, terutama pada jalur formal yaitu di sekolah-sekolah, 

termasuk di Sekolah Menengah Kejuruan Tunas Karya Pekanbaru. Berdasarkan 

grand design (rangcangan induk) yang dikembangkan Kemendiknas tahun 2010, 

secara psikologi sosial kultural (budaya) pembentukan karakter dalam diri 

induvidu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, 

afektif, konatif dan psikomotorik) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi 

(susunan atau bentuk) karakter dalam konteks totalitas proses psikologi dan 

sosial-kultural tersebut dikelompokan dalam (1) olah hati (spiritual and emotional 

development), (2) olah pikiran (intellectual development), (3) olah raga dan 

kinestetik (physical and kinesthetic development), (4) olah rasa dan karsa 

(affective and creativity development).  Keempat hal ini tidak dapat dipisahkan 

satu sama lainnya, bahkan saling melengkapi dan saling berkaitan.
7
 

 Pendidikan karakter mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk 

segera diimplementasikan di sekolah-sekolah sebagai program utama, 

Kemendiknas dalam hal ini, telah merencanakan visi penerapan pendidikan 

karakter dimulai tahun 2010/2014. Pada semua jenjang dan satuan pendidikan 

termasuk di SMK Tunas Karya Pekanbaru. Namun menurut Abdul Majid 

penerapan pendidikan karakter memerlukan pemahaman yang jelas tentang 

konsep pembentukan karakter (character building) dan pendidikan karakter 

(character education) itu sendiri. Tanpa pijakan konsep yang jelas dan 
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pemahaman yang komprehensif, visi ini bisa-bisa hanya sebatas retorika 

belakang.
8
 

 Pembentukan karakter dan watak atau kepribadian siswa sangat penting, 

bahkan sangat mendesak dan mutlak adanya (tidak bisa ditawar–tawar lagi). Hal 

ini cukup beralasan, karena adaya krisis yang terus berkelanjutan melanda bangsa 

dan negara sampai saat ini belum ada solusi yang jelas dan tegas, lebih banyak 

berupa wacana yang seolah-olah bangsa ini diajak dalam dunia mimpi.
9
 

 Persoalan pembentukan karakter kebangsaan melalui pembelajaran dapat 

dipahami melalui isi pembelajaran, kegiatan mendidik, mengajar, melatih, dan 

membimbing. Dari isi pembelajaran, kesuksesan sebuah proses pembelajaran 

adalah terbentuknya karakter. Antaranya yang paling mulia adalah sifat diri yang 

mau mengalihkan keutaman diri kepada keutamaan bangsa dan negara, bahkan 

keutamaan harkat dan martabat manusia. Fitrah manusia adalah suci dan 

transenden terhadap penciptaannya. Seperti tercantum di dalam Al-Quran surat 

Ar-Rum ayat 30 : 

 

Artinya : Maka hadapkan lah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); 

sesuai fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut 

(fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (itulah) agama 
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yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.(Al-

Qur’an dan terjemahnya).
10

 

 Terkait dengan semakin mendesaknya implementasi (penerapan) pendidikan 

karakter Indonesia tersebut, Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pendidikan Nasional dalam publikasinya tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pendidikan Karakter tahun 2011, menyatakan bahwa pendidikan 

karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif 

(daya saing), berakhlak mulia, bermoral, bertoleran (menghargai), bergotong 

royong, berjiwa patriot, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semuanya dijiwa oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa berdasarkan Pancasila. 

 Pendidikan karakter di sekolah sangat terkait dengan manajemen atau 

pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang dimaksudkan adalah bagaimana 

pendidikan karakter direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan dalam kegiatan-

kegiatan pendidikan di sekolah secara memadai. Pengelolaan tersebut antara lain 

meliputi: nilai-nilai yang perlu ditanamkan, muatan kurikulum pembelajaran, 

penilaian, pendidik, dan tenaga kependidikan dan komponen yang terkait lainnya. 

Dengan demikian, manajemen sekolah memiliki peran yang efektif dalam 

pendidikan karakter di sekolah. 

 Melalui program ini diharapkan, siswa memiliki keimanan dan ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter mulia, kopetensi 

akademik yang utuh dan terpadu sekaligus memiliki kepribadian yang baik sesuai 
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dengan norma-norma dan budaya Indonesia. Pada tataran yang lebih luas, 

pendidikan karakter nantinya diharapkan menjadi budaya sekolah-sekolah di 

Indonesia, termasuk di SMK Tunas Karya Pekanbaru.  

 Implementasi nilai-nilai karakter di SMK Tunas Karya Pekanbaru sudah 

dilakukan terutama oleh guru pendidikan agama Islam (PAI) melalui perencanaan 

pembelajaran yaitu penyusunan silabus dan RPP, selain itu pendidikan karakter 

juga sudah dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya penanaman nilai karakter 

disiplin dengan cara memberikan contoh guru datang tepat waktu, menegur siswa 

yang datang terlambat. Nilai karakter religius dengan cara mengucapkan salam 

dengan ramah, santun dan peduli, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, 

membaca Al-Qur’an sebelum pelajaran dimulai. Selan itu sekolah juga telah 

menetapkan tata tertib sekolah untuk membentuk karakter siswa, seperti religius, 

disiplin, kerja keras, dan taat melaksanakan agama. 

 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari guru Pendidikan Agama Islam 

diketahui bahwa masih banyak siswa yang belum menunjukan perilaku atau 

karakter yang baik tersebut diantaranya: 

1. Masih banyak siswa yang datang terlambat ke sekolah, Padahal pihak sekolah 

telah menetapkan peraturan jam masuk sekolah pukul 07.15 WIB, tidak hadir 

ke sekolah tanpa surat keterangan (absen), tidak berpakaian lengkap dan rapi 

saat berada di lingkungan sekolah, membuang sampah tidak pada tempatnya.  

2. Masih adanya siswa yang tidak jujur saat melaksanakan ujian dengan cara 

mencontoh pekerjaan teman dan melihat contekan yang telah dipersiapkan. 
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3. Masih ditemukan beberapa siswa yang malas-malasan dan tidak serius saat 

mengikuti pembelajaran di kelas khususnya di jam-jam pelajaran terakhir dan 

di beberapa mata pelajaran. 

4. Masih banyak siswa yang tidak segera untuk melaksanakan shalat berjamaah 

saat azan berkumandang. 

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan  penelitian berkenaan 

dengan judul “Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Tunas Karya 

Pekanbaru”. 

B. PENEGASAN ISTILAH 

 Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini maka 

perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Implementasi 

 Implementasi berarti suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau 

inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik 

berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.
11

 

Adapun yang dimaksud dengan Implementasi dalam kripsi ini adalah suatu 

tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara 

matang untuk membentuk karakter siswa. 
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2. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman  nilai-nilai 

karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen: kesadaran, 

pemahaman, kepedulian, dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan 

nilai-nilai tersebut, baik terhadap Allah, diri sendiri, sesama, lingkungan, 

maupun masyarakat dan bangsa secara keseluruhan, sehingga menjadi 

manusia sempurna sesuai dengan kodratnya.
12

 Sedangkan yang dimaksud 

dengan pendidikan karakter dalam skirpsi ini adalah pendidikan yang 

berkaitan dengan sifat-sifat yang baik yang berkaitan dengan budi pekerti dan 

moral. 

3. Pendidikan Agama Islam. 

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga 

mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran 

agama Islam dari sumber utamanya: kitab suci Al-Qur’an dan Hadis, melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. 

Sedangkan Pendidikan Agama Islam yang dimaksud di sini adalah nama mata 

pelajaran pendidikan agama Islam yang bertujuan menumbuhkan keimanan 

dan ketaqwaan kepada Allah Swt. 

Jadi yang dimaksud penulis dengan judul penelitian ini adalah tindakan 

praktis penanaman nilai-nilai karakter dalam kegiatan pembelajaran pendidikan 
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agama Islam di SMK Tunas Karya Pekanbaru yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. 

C. PERMASALAHAN 

1. Identifikasi masalah 

 Dari gejala-gejala diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan,diantaranya : 

a. Bagaimanakah Implementasi Pendidikan Karakter dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Tunas Karya 

Pekanbaru ? 

b. Bagaimanakah Peran guru dalam mengimplementasi Pendidikan 

Karakter dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Kejuruan Tunas Karya Pekanbaru ? 

c. Apa saja nilai-nilai karakter yang ditanamkan dalam pembentukan 

karakter siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Tunas Karya 

Pekanbaru? 

d. Bagaimana perencanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Tunas Karya 

Pekanbaru? 

e. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Tunas Karya 

Pekanbaru? 
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f. Bagaimana evaluasi pendidikan karakter dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Tunas Karya 

Pekanbaru? 

g. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi pendidikan 

karakter dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah 

Menengah Kejuruan Tunas Karya Pekanbaru? 

2. Fokus Masalah 

 Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis fokus masalah hanya 

pada: Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Tunas Karya Pekanbaru dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasinya. 

3. Pertanyaan Penelitian   

 Dari Fokus masalah tersebut dapat diajukan sejumlah pertanyaan 

yaitu:  

a. Bagaimana perencanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Tunas Karya 

Pekanbaru? 

b. Apa saja nilai-nilai karakter yang ditanamkan dalam pembentukan 

karakter siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Tunas Karya 

Pekanbaru? 

c. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Tunas Karya 

Pekanbaru? 
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d. Bagaimana evaluasi pendidikan karakter dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Tunas Karya 

Pekanbaru? 

e. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pendidikan 

Karakter dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Kejuruan Tunas Karya Pekanbaru? 

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus masalah dan pertanyaan peneliti di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan pendidikan 

karakter dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Tunas 

Karya Pekanbaru. Melalui tahap perencanaan, nilai-nilai karakter apa yang 

ditanamkan dalam pembentukan karakter siswa, pelaksanaan, evaluasi dan 

apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pendidikan 

Karakter dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Kejuruan Tunas Karya Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan 

sumbangan atau referensi ilmiah khususnya mengenai penanaman nilai-

nilai karakter melalui pembelajaran PAI. 
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b. Praktis 

1) Bagi sekolah, digunakan oleh kepala sekolah sebagai bahan 

pertimbangan untuk menanamkan pendidikan karakter. 

2) Bagi guru, memberikan masukan kepada guru PAI tentang cara 

melaksanakan pendidikan karakter melalui pembelajaran pendidikan 

agama Islam. 

3) Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam 

pembentukan karakter diri sendiri. 

4) Bagi penulis, menambah pengetahuan dan memperluas wawasan 

penulis dalam kajian ilmiah serta sebagai bahan pedoman untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. Dan menjadi syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan agama Islam (SP.d) di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


