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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Karakter 

Secara etimologis, kata karakter (inggris: character) berasal dari 

bahasa yunani, eharassein yang berarti “to engrave” (Ryan and Bohlin). 

Kata “to engrave” itu sendiri dapat terjemahan menjadi mengukir, 

melukis, memahatkan, atau menggoreskan (Echols dan Shadily). Arti ini 

sama dengan istilah “karakter” dalam bahasa inggris (character) yang 

juga berarti mengukir, melukis, memahatkan, atau menggoreskan (Echols 

dan Shadily). 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang arti 

yang lain. Karakter juga dapat di pahami sebagai tabiat atau watak. 

Dengan demikian, orang yang berkarakter adalah orang yang memiliki 

karakter, mempunyai keperibadian, atau berwatak.
13

 

Sementara menurut istilah (terminologis) terdapat berbagai pengertian 

tentang karakter, sebagai mana telah di kemukakan oleh beberapa ahli, 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Horby and Parnweel (1972), mendentifikasi karakter sebagai kualitas  

mental atau moral, kekuatan moral, nama atau reputasi. 

                                                             
13

Muchlas Samani, Pendidikan Karakter Konsep dan Model, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2012),  hlm. 42. 
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2) Tadkirotun Musfiroh (2008), karakter mengacau pada serangkaian 

sikap (skiil). Karakter berasal dari bahasa yunani yang berarti to mark 

atau menandai atau memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai 

kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah baru. 

3) Hermanwan Kartajaya (2010), mendefinisikan: karakter adalah ciri 

khas yang dimiliki oleh sesuatu benda atau  individu tersebut adalah 

asli, dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut dan 

merupakan mesin pendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, 

berujar, setia merespon sesuatu.  

4) Simon Philips (2008), mendefenisikan karakter adalah kumpulan tata 

nilai yang menuju pada sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan 

perilaku yang ditampilkan. 

5) Winnie memahami bahwa istilah karakter memiliki dua pengertian. 

Partama, menunjukan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila 

seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, tentulah orang 

tersebut memanifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya, apabila 

seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut 

memanifestasikan  karakter mulia. Dua, istilah karakter erat kaitanya 

dengan „personality’. Seorang baru bisa disebut „orang yang 

berkarakter‟ (a person of character) apabila tingkah lakunya sesuai 

kaedah moral. 

6) Sedangkan Imam Ghozali menggangap bahwa karakter lebih dekat 

dengan akhlaq, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap atau 
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melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia 

sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi. 

Berdasarkan pada beberapa pengertian tersebut di atas, dapat dimaknai 

bahwa karakter adalah ciri khas kepribadian seseorang yang 

membedakan dirinya dengan orang lain.
14

 

Dalam pembahasan di atas dapat ditegaskan bahwa karakter 

merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan yang 

Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan 

yang terwujud dalam pikiran, sikap, mulia. Karakter yang mulia berarti 

individu memiliki pengetahuan tentang profesi dirinya, yang ditandai 

dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, 

analisis, kreatif, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, 

berhati-hati dan nilai-nilai lainya. Individu juga memiliki kesadaran 

untuk berbuat yang terbaik atau unggul, dan individu juga mampu 

bertindak sesuai potensi dan kesadaran tersebut.
15

 

b. Pengertian Pendidikan Karakter 

Menurut Darma Kusuma dkk, pendidikan karakter adalah “sebuah 

usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan 

dengan bijak dan mempraktikanya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 

mereka dapat memberikan konstribusi (kosong) yang positif kepada 

                                                             
14

Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi, Op. Cit, hlm. 1-3.   
15

Ibid,. hlm. 4.   
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lingkunganya”. Defenisi lainya dikemukakan oleh Fakry yang di kutip 

oleh Darma Kusuma dkk: “sebuah proses transformasi (pengubahan) 

nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh kembangkan dalam kepribadian 

seseorang hingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu. 

”Dalam defenisi tersebut, ada tiga ide pikiran penting, yaitu: 1) proses 

transformasi nilai-nilai, 2) tumbuh kembangkan dalam kepribadian, dan 

3) menjadi satu dalam perilaku.
16

 

Dalam konteks kajian P3 (Pusat Pengkajian Pedagogik), 

mendefinisikan pendidikan karakter dalam setting sekolah “pembelajaran 

yang mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara 

utuh yang didasarkan pada satu nilai tertentu yang di rujuk oleh anak”. 

Defenisi ini mengandung makna: 

1. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang terintegrasi 

(penggabungan) dengan pembelajaran yang terjadi pada semua mata 

pelajaran. 

2. Diarahkan pada penguatan dan perkembangan perilaku anak secara 

utuh. Asumsinya anak merupakan organisme manusia yang memiliki 

potensi untuk dikuatkan dan dikembangkan. 

3. Penguatan dan pengembangan perilaku didasari oleh nilai yang 

dirujuk sekolah (lembaga).
17

 

 

                                                             
16

Dharma Kesuma, Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah, (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 5. 
17

Ibid,. hlm. 6.  
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c. Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan 

hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter akhlak dan 

akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai 

dengan standar kopetensi lulus pada setiap satuan pendidikan. Melalui 

pendidikan karakter peserta didik diharapkan mampu secara mandiri 

meningkatkan dan menggunakan pengetahuanya, mengkaji dan 

menginternalisasikan (penghayatan) serta mempersonalisasikan 

(keperibadian) nilai-nilai karakter dan akhlak mulai sehingga terwujud 

dalam perilaku sehari-hari.
18

 

Tujuan pendidikan karakter dalam setting sekolah memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang 

dianggap penting dan perlu sehingga menjadi 

kepribadian/kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-

nilai yang dikembangkan. 

2. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan 

nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. 

3. Membangun koneksi yang harmonis dengan keluarga dan masyarakat 

dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara 

bersama.
19

 

 

                                                             
18

E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, Op. Cit, hlm. 9.  
19

Dharma Kesuma, Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik Di sekolah, Op. Cit, 

hlm. 9. 
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d. Muatan Pendidikan Karakter  

Menurut Kementrian Pendidikan Nasional, nilai karakter bangsa 

terdiri dari delapan belas.
20

 Departemen pendidikan dan kebudayaan 

mengelompokkan menjadi 5 nilai utama yaitu:
21

 

1. Nilai Karakter dalam Hubungannya dengan Tuhan: 

Religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh melaksanakan 

ajaran agamanya. 

2. Nilai Karakter dalam Hubungannya dengan Diri Sendiri: 

a) Jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan.  

b) Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

c) Kerja keras, yaitu perilaku yang menunjukan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, 

serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

d) Kreatif, yaitu berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan 

cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.  

e) Mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung 

pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

                                                             
20

 Anas Salahudin, Irwanto Alkrienciehie, Pendidikan Karakter Pendidikan Berbasis 

Agama & Budaya Bangsa, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2013), hlm. 54-56. 
21

Muchlas Samani, Pendidikan Karakter Konsep dan Model, hlm. 46.  
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f) Rasa ingin tahu, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

g) Gemar membaca, yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang memberikan manfaat bagi 

dirinya. 

h) Tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

3. Nilai Karakter dalam Hubungannya dengan Sesama Manusia: 

a) Toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

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

berbeda darinya.  

b) Demokratis, yaitu cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

c) Menghargai prestasi, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang 

lain. 

d) Bersahabat/Komunikatif, yaitu tindakan yang memperlihatkan 

rasa senang bicara, bergaul dan bekerja sama dengan orang lain.  

4. Nilai Karakter dalam Hubungannya dengan lingkungan: 

a) Peduli lingkungan, yaitu sikap dan tindakan yang berupa 

mencegah kerusakan lingkungan alam disekitarnya dan 
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mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan 

alam yang sudah terjadi. 

b) Peduli sosial, yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

5. Nilai Karakter Kebangsaan: 

a) Semangat kebangsaan, yaitu cara berfikir, bertindak, dan 

berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara 

atas kepentingan dirinya dan kelompok. 

b) Cinta tanah air, yaitu cara berfikir, bersikap dan berbuat yang 

menunjukan kesetiaan, kepedulian, penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan 

politik bangsa. 

c) Cinta damai, yaitu sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran 

dirinya. 

e. Starategi Pelaksanaaan Pendidikan Karakter 

Pelaksanaan pendidikan karakter di satuan pendidikan merupakan 

suatu kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis 

sekolah yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan, dan 

evaluasi kurikulum oleh setiap satuan pendidikan. Agar pendidikan 

karakter dapat dilaksanakan secara optimal, pendidikan karakter 

diimplementasikan melalui langkah-langkah berikut: 
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1. Sosialisasi ke stakeholders (komite sekolah, masyarakat, lembaga-

lembaga) 

2. Pengembanagan dalam kegiatan sekolah. 

Implementasi pendidikan karakter dalam KTSP 

Integrasi dalam mata pelajaran  
Mengembangkan silabus dan RPP 

pada kompetensi yang telah ada 

sesuai dengan nilai yag akan 

diterapkan. 

Integrasi dalam muatan lokal 
a. Ditetapkan oleh satuan 

pendidikan/daerah  

b. Kompetensi dikembangkan 

oleh satuan 

pendidikan/daerah. 

Kegiatan pengembangan diri 
c. Pembudayaan dan 

pembiasaan. 

1) Pengkondisian 

2) Kegiatan rutin 

3) Kegiatan spontanitas 

4) Keteladanan  

5) Kegiatan terprogram 

d. Bimbingan konseling 

Pemberian layanan bagi 

peserta didik yang mengalami 

masalah. 

Strategi tersebut diwujudkan melalui pembelajaran aktif dengan 

penilaian berbasis kelas disertai dengan program remidiasi dan 

pengayaan. 

3. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dalam rangka pengembangan karakter 

peserta didik dapat menggunakan pendekatan  belajar aktif seperti 

pendekatan belajar kontekstual, pembelajaran kooperatif, 

pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, 

pembelajaran pelayanan, pembelajaran berbasis kerja, ICARE 
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(intoduction, connection, application, reflection, extension). Dapat 

digunakan untuk pendidikan karakter. 

4. Pengembangan Budaya Sekolah dan Pusat Kegiatan Belajar. 

Pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar 

dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri, yaitu: 

i. Kegiatan Rutin 

Kegiatan yaitu kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus 

menerus dan konsisten setiap saat. 

ii. Kegiatan Spontan 

Kegiatan spontan dilakukan peserta didik secara spontan pada 

saat itu juga. 

iii. Keteladanan  

Merupakan perilaku, sikap guru, tenaga kependidikan dan peserta 

didik dalam memberikan contoh melalui tindakan-tindakan yang 

baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik lain. 

iv. Pengkondisian  

Pengkondisian yaitu penciptaan kondisi yang mendukung 

keterlaksanaan pendidikan karakter. 

5. Kegiatan Ko-Kurikuler dan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Terlaksana kegiatan ko-kurikuler dan ektrakurikuler yang 

mendukung pendidikan karakter memerlukan prangkat pedoman 

pelaksanaan, pengembangan, kapasitas sumber daya manusia, dan 

revitalisasi kegiatan yang sudah dilakukan sekolah. 
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6. Kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat. 

Dalam kegiatan ini sekolah dapat mengupayakan terciptanya 

keselarasan antara karakter yang dikembangkan di sekolah dengan 

pembiasaan di rumah dan masyarakat. Sekolah dapat membuat 

angket berkenaan nilai yang dikembangkan di sekolah, dengan 

responden keluarga dan lingkungan terdekat/siswa.
22

 

f. Evaluasi Pendidikan Karakter 

Dalam pendidikan karakter, penilaian harus ditujukan untuk 

mengetahui tercapai tidaknya standar indikator yang telah ditetapkan. 

Penilaian dapat dilakukan terhadap program, proses, dan hasil belajar. 

Penilaian program bertujuan untuk menilai afektifitas program yang 

dilaksanakan, penilaian proses bertujuan untuk mengetahui aktivitas 

program dan partisivasi peserta didik dalam pembelajaran, sedangkan 

penilaian hasil bertujuan untuk mengetahui hasil belajar atau 

pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik. 

Penilaian pendidikan karakter dapat dilakukan dengan berbagai 

model, seperti observasi, anecdotal record, wawancara, benchmarking, 

portofolio, skala bertingkat, evaluasi diri.
23

 

2. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Secara terminologis pendidikan agama Islam sering diartikan dengan 

pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Dalam pengertian yang lain 
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 Kementrian Pendidikan Nasional, Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter. Pdf, 

(Jakarta: 2011).  hlm. 14-16. 
23

E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, Op. Cit, hlm. 206.  
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bahwa pendidikan agama Islam adalah proses mempersiapkan manusia 

supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, dan 

tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya (akhlak-nya), teratur 

pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaanya, manis tutur 

katanya, baik dengan lisan maupun tulisan.
24

 

Pengertian pendidikan agama Islam menurut Prof.Dr.Zakiah Darajat 

sebagai berikut : 

1. Pendidikan agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan 

terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat 

memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta 

menjadikannya sebagai pandangan hidup (way of life). 

2. Pendidikan agama Islam ialah pendidikan yang dilaksanakan 

berdasarkan ajaran Islam. 

3. Pendidikan agama Islam adalah pendidikan melalui ajaran-ajaran 

agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap terhadap 

anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat 

memahami, menghayati, mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam 

yang telah diyakini secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama 

Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan hidup 

didunia maupun akhirat kelak.
25
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Dr. Zakiah Daradjat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 

86. 
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Dr. Zakiah Daradjat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, hlm. 87. 
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Pendidikan agama Islam secara formal dalam kurikulum berbasis 

kompetensi dikatakan bahwa: 

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. Dibarengi tuntutan untuk menghormati 

penganut agama dalam masyarakat hingga terwujudnya kesatuan dan 

persatuan bangsa.
26

 

Hal ini sesuai dengan rumusan UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan agama Islam bahwa pendidikan agama 

dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak 

mulia. 

Pengertian pendidikan agama Islam menurut ditbinpaisun, pendidikan 

agama Islam adalah suatu usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak 

didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memehami apa 

yang terkandung di dalam Islam secara keseluruhan, menghayati makna 

dan maksud serta tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamalkannya 

serta menjadikan ajaran-ajaran agama Islam yang telah dianutnya itu 
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Ibid,. hlm. 7. 
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sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan 

dunia dan akhiratnya kelak.
27

 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan 

agama Islam di sekolah, diharapkan mampu membentuk kesalehan 

pribadi (individu) dan kesalehan sosial sehingga pendidikan agama 

diharapkan jangan sampai menumbuhkan sikap fanatisme menumbuhkan 

sikap intoleran dikalangan peserta didik dan masyarakat Indonesia dan 

memperlemah kerukunan hidup umat beragama dan memperlemah 

persatuan dan kesatuan nasional.
28

 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan pendidikan agama sebagaimana PP. 55 Tahun 2007 tentang 

pendidikan agama dan keagamaan, pendidikan agama bertujuan untuk 

berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, 

menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan 

penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. (Pasal 2 

ayat 2).
29

 

Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

standar isi, pendidikan agama Islam di SMA/MA bertujuan untuk: 

1. Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan 

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaaan, 
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Ibid,. hlm. 88. 
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Heri Gunawan, Kurikulum Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Op. Cit., hlm. 

202. 
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serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang berkembang keimanan dan ketakwaannya 

kepada Allah SWT. 

2. Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak 

mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, 

produktif, jujur, adil, etis, terdisiplin, bertoleransi (tasamuh), menjaga 

keharmonisan secara personal serta mengembangkan budaya agama 

dalam komunitas sekolah.
30

 

Tujuan pendidikan Islam terkait erat dengan tujuan pencitaan manusia 

sebagai khalifah Allah SWT dan sebagai „Abdu Allah. „Atiyah Al-

Abrasyi, tujuan pendidikan Islam, sebagai berikut : 

a. Membantu pembentukan akhlak yang mulia. 

b. Persiapan untuk kehidupan dunia dan kahirat. 

c. Menumbuhkan roh ilmiyah (scientific spirit). 

d. Menyiapkan peserta didik dari segi profesional. 

e. Persiapan untuk mencari rezeki.
31

 

Tujuan pendidikan agama Islam adalah sesuatu yang ingin dicapai 

setelah melakukan serangkaian proses pendidikan agama Islam di 

sekolah atau madrasah. Al-Attas, ia menghendaki tujuan pendidikan 

agama Islam itu adalah manusia yang baik. Al-abrasy menghendaki 
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tujuan akhir pendidikan agama Islam itu adalah terbentuknya manusia 

yang berakhlak mulia (akhlak al-karimah). Abdul fatah jalal mengatakan 

bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah terwujudnya manusia 

sebagai hamba Allah yang bertaqwa („abdullah).
32

 

Secara lebih operasioanal tujuan pendidikan agama Islam ialah 

bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkann keimanan, melalui 

pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman serta 

pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaan 

kepada Allah SWT. Serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat menjalankan 

pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Depdiknas). 
33

 

c. Muatan/isi Pendidikan Agama Islam 

Sebagai mata pelajaran, PAI memiliki peran penting dalam 

penyadaran nilai-nilai agama Islam kepada peserta didik. Muatan mata 

pelajaran yang mengandung nilai, moral, dan etika agama menempatkan 

PAI  pada posisi terdepan dalam pengembangan moral beragama siswa. 

Hal itu sekaligus berimplikasi pada tugas-tugas guru PAI yang kemudian 

dituntut lebih banyak perannya dalam penyadaran nilai-nilai keagaman. 

Beberapa karakteristik PAI sebagai mata pelajaran diungkapkan dalam 

buku pedoman khusus PAI (Depdiknas, 2002), sebagai berikut: 
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1. PAI merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran 

pokok agama Islam. 

2. PAI bertujuan membentuk peserta didik agar beriman dan bertaqwa 

kepada Allah Swt, serta memiliki akhlak mulia. 

3. PAI mencangkup 3 kerangka dasar, yaitu Aqidah, Syariah, dan 

Akhlak. 

Berdasarkan karakteristik di atas, PAI jelas berbeda dari mata 

pelajaran lainya. Muatan inti PAI adalah nilai-nilai kebenaran dan 

kebaikan (juga keindahan) yang berasal dari wahyu. Nilai-nilai itu 

tercakup dalam tiga kerangka dasar PAI yang harus dikuasai oleh peserta 

didik.
34

 

Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai mata pelajaran di sekolah 

umum memiliki topik materi pelajaran atau kompetensi dasar yang cukup 

banyak. Pada bagian ini materi PAI yang ditampilkan hanya yang 

esensialnya saja yang meliputi tiga bagian, yaitu materi yang berkenaan 

dengan Iman, Islam, dan Ihsan. Seperti yang tertera dalam pedoman 

khusus pengembangan PAI yang dikeluarkan oleh Depdiknas tahun 

2002, prinsip dasar pengembangan materi PAI meliputi tiga kerangka. 

Kerangka tersebut adalah Aqidah, Syariah, dan Akhlak. Aqidah 

merupakan penjabaran dari konsep Iman, Syariah merupakan penjabaran 
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dari konsep Islam, dan Akhlak merupakan penjabaran dari konsep 

Ihsan.
35

 

Sesuai dengan Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang standar isi, 

maka ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut: 

a) Al-qur‟an dan Hadits 

b) Aqidah 

c) Akhlak 

d) Fiqih 

e) Tarikh dan kebudayaan Islam
36

 

d. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

1. Persiapan 

Agar kegiatan pembelajaran berjalan secara efektif dibutuhkan 

persiapan yang matang dari berbagai pihak yang terkait dengan 

pendidikan di sekolah, terutama guru. Guru hendaknya memahami 

dan menguasai kurikulum dan hasil belajar, terutama tentang 

kompetensi dasar yang harus dikusai oleh peserta didik. Untuk 

mendukung hal ini, guru perlu menguasai cara untuk dapat mencapai 

kompetensi tersebut, baik yang terkait dengan strategi belajar maupun 

penjabaran dalam bentuk silabus. 
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2. Pelaksanaan  

Langkah berikutnya setelah persiapan dilakukan adalah tahap 

implementasi. Dalam hal ini guru harus berpijak pada kompetensi 

dasar yang telah ditetapkan. Hanya saja, untuk mencapai hal ini guru 

dituntut kreatifitasnya untuk mengembangkan materi dan strategi 

belajar yang digunakan bagi peserta didik. 

3. Penilaian 

proses penilaian dari proses pembelajaran.
37

 

e. Evaluasi Pendidikan Agama Islam 

Bentuk penilaian berkaitan erat dengan kompetensi dasar, hasil 

belajar, dan indikator hasil belajar yang tepat. Jenis penilaian berbentuk 

tes dan non tes. Jenis penilaian tes merupakan penilaian aspek kognitif 

dan psikomotorik, sedangkan jenis penilaian non tes untuk penilaian 

aspek afektif. Bentuk tes ada yang berbentuk tes nonverbal dan verbal, 

tes nonverbal dipakai untuk mengukur kemampuan psikomotor, tes 

verbal dapat berupa tes tulis dan dapat berupa tes lisan, tes tulis 

dikategorikan menjadi dua, yaitu tes obyektif dan tes non-obyektif.
38
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3. Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran PAI 

Implementasi pendidikan karakter di dalam proses pembelajaran 

pendidikan agama Islam di sekolah dilaksanakan melalui tahap 

perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran.
39

 

a. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan yang mula-mula dilakukan adalah analisis SK/KD, 

pengembangan silabus, penyusunan RPP, dan penyiapan bahan ajar. 

Analisis SK/KD dilakukan untuk mengidentifikasi nilai-nilai karakter  

yang secara substansi dapat diintegrasikan pada SK/KD yang 

bersangkutan. Setelah itu kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, 

atau teknik penilaian, diadaptasikan atau dirumuskan ulang dengan 

penyesuaian terhadap karakter yang hendak dikembangkan. Metode 

menjadi sangat urgen disini karena akan menentukan nilai-nilai karakter 

apa yang akan ditargetkan dalam proses pembelajaran.
40

 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dari tahapan pendahuluan, inti, serta penutup 

dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik memperaktikkan nilai-nilai 

karakter yang ditargetkan. Sebagaimana yang telah disebutkan, prinsip-

prinsip contextual teaching and learning disarankan untuk diaplikasikan 

pada semua tahapan pembelajaran karena prinsip-prinsip pembelajaran 

tersebut dapat memfasilitasi dalam menginternalisasikan nilai-nilai 

karakter pada peserta didik. Selain itu, perilaku guru sepanjang proses 
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pembelajaran harus menjadi model dalam pelaksanaan nilai-nilai bagi 

peserta didik. 

Dalam pembelajaran ini guru harus merancang langkah-langkah 

pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik aktif dalam proses mulai 

dari pendahuluan, inti, hingga penutup.
41

 

c. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi atau penilaian merupakan bagian yang sangat penting 

dalam proses pendidikan. Dalam pendidikan karakter, penilaian harus 

dilakukan dengan baik dan benar. Penilaian tidak hanya menyangkut 

pencapaian kognitif peserta didik, tetapi juga pencapaian afektif dan 

psikomotoriknya. Penilaian karakter lebih mementingkan pencapaian 

afektif dan psikomotorik peserta didik dibandingkan pencapaian 

kognitifnya. Agar hasil penilaian yang dilakukan guru bisa benar dan 

objektif, guru harus memahami prinsip-prinsip penilaian yang benar 

sesuai standar penilaian, pemerintah (kemdikbud) sudah menetapkan 

standar penilaian pendidikan yang dapat dijadikan pedoman oleh guru 

dalam melakuakan penilaian di sekolah, yaitu Permendiknas RI Nomor 

20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Dalam penilaian 

karakter, guru hendaknya membuat instrumen penilaian yang dilengkapi 

dengan rubrik penilaian untuk menghindari penilaian yang subjektif, baik 
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dalam bentuk instrumen penilaian pengamatan (lembar pengamatan) 

maupun instrumen penilaian skala sikap (misalnya skala likert).
42

 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pendidikan 

Karakter. 

Adapun faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi 

pendidikan karakter adalah: 

a. Faktor Pemahaman Tentang Pendidkan Karakter. 

Keberhasilan pendidikan karakter di sekolah sangat bergantung pada 

ada tidaknya kesadaran, pemahaman, kepedulian dan komitmen dari 

semua warga sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter 

tersebut.
43

 

b. Faktor Sosialisasi Tentang Pendidikan Karakter. 

Sosialisasi perlu dilakukan dengan matang kepada berbagai pihak 

agar pendidikan karakter yang ditawarkan dapat dipahami dan 

diterapkan secara optimal, karena sosialisasi merupakan langkah penting 

yang akan menunjang dan menentukan keberhasilan pendidikan 

karakter.
44

 

c. Faktor Lingkungan Keluarga dan Masyarakat. 

Jika tidak ditunjang oleh lingkungan yang kondusif, upaya 

pendidikan karakter di sekolah akan seperti membuat istana pasir di tepi 

pantai. Di sekolah, kepala sekolah, guru beserta tenaga kependidikan 

lainya dengan sekuat tenaga membangun istana yang cantik, tetapi 
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ketika anak keluar dari lingkungan sekolah, ombak besar meluluhkan 

istana yang terbangun tersebut, oleh karena itu perlu pendekatan yang 

komprehensif dari sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membangun 

karakter peserta didik yang kuat, baik, dan positif secara konsisten.
45

 

d. Faktor Fasilitas. 

Pengembangan fasilitas dan sumber belajar sudah sewajarnya 

dilakukan oleh sekolah, mulai dari pengadaaan, pemeliharaan, dan 

perbaikan, hal ini didasari dari kenyataan bahwa sekolah yang paling 

mengetahui kebutuhan fasilitas, dan sumber belajar, baik kecukupan, 

kesesuaian, maupun kemutakhiran, terutama sember belajar yang 

dirancang (by desaign) secara khusus untuk kepentingan belajar.
46

 

e. Faktor Guru. 

Meliputi kemampuan guru, sikap profesional guru, latar belakang 

pendidikan dan pengalamn mengajar guru. Berbagai strategi yang dapat 

dikembangkan dalam rangka pelatihan guru antara lain: 

1) Mengadakan penataran dan pelatihan guru. 

2) Mengadakan lokakarya guru mata pelajaran. 

3) Menetapkan guru bidang dan guru team (team teaching) secara 

demokratis dan professional.
47

 

f. Faktor Keterlibatan Seluruh Warga Sekolah (Lingkungan Sekolah). 

Keberhasilan pendidikan berkarakter di sekolah sangat ditentukan 

oleh keberhasilan kepala sekolah melibatkan seluruh warga sekolah, 
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dalam hal ini seluruh warga sekolah harus terlibat dalam pembelajaran, 

diskusi, dan rasa memiliki dalam upaya pendidikan karakter.
48

 

B. PENELITIAN YANG RELEVAN 

 Tidak jauh berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang 

telah dilakukan mahasiswa sebelumnya. Penelitian ini tentang implementasi 

pendidikan karakter dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah 

Menengah Kejuruan Tunas Karya Pekanbaru.   

Adapun penelitian yang pernah dilakukan diantaranya: 

1. Abdul Fikri mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Suska Riau 

pada tahun 2014 melakukan penelitian dengan judul Implementasi 

Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Siswa Di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri V Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis 

Kabupaten Bengkalis. Dalam penelitian Abdul Fikri dengan judul peran 

guru pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri V Desa Pematang Duku Kecamatan 

Bengkalis Kabupaten Bengkalis sesuai wawacara yang dilakukan maka 

terjawablah yaitu guru melakukan pendekatan seperti pendekatan klasik, 

dimana seorang guru harus bisa memposisikan bukan hanya sebagai 

pentransfer ilmu tetapi juga guru bertindak sebagai orang tua dan kapan 

saja bisa menempatkan diri sebagai seorang teman bagi siswanya. Selain 

itu, guru juga bukan hanya sebagai informan tetapi juga sabagai failitator 

dan pembimbing yang baik, yang nantinya diharapkan dapat membentuk 
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pribadi siswa sesuai yang diinginkan dalam pendidikan agama Islam itu 

sendiri. Usaha-usaha guru PAI dalam membentuk karakter siswa yaitu: 

memberikan contoh yang baik dengan perilaku yang nyata, mengigatkan 

kepada siswa yang berbuat salah atau perilaku menyimpang dari agama 

lewat upacara, waktu mengajar maupun di luar waktu sekolah, melalui 

pembelajaran dalam kelas dengan cerita yang bernafaskan Islami, melalui 

kesenian bernafaskan Islam. 

 Adapun persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan 

penelitian ini adalah, penelitian ini mengkaji tentang implementasi 

pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter siswa di sekolah. 

Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Abdul Fikri lebih 

bersifat umum yaitu implementasi pendidikan agama Islam dalam 

membentuk karakter siswa di sekolah. sedangkan penelitian yang penulis 

lakukan terfokus pada implementasi pendidikan karakter dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam. 

2. Rahmat Agustian mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Suska 

Riau pada tahun 2014 melakukan penelitian dengan judul Implementasi 

Nilai Hormat dan Santun Dalam Pendidikan Berkarakter oleh Guru Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Dumai Kota Dumai, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya 

dengan implementasi nilai hormat dan santun dalam pendidikan 

berkarakter oleh guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, maka 

disimpulkan secara kuantitatif presentase jawaban berada pada 80% 
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dengan kategori “maksimal”. Hal ini telah dibuktikan dan disesuaikan 

dengan ukuran presentase yang telah ditetapkan bahwa dikategorikan 

“sangat maksimal” jika nilai yang diperoleh berkisar 81%-100%. 

 Adapun persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan 

penelitian ini adalah, penelitian ini sama-sama mengkaji tentang 

implementasi pendidikan karakter. Adapun perbedaannya adalah peneliti 

yang dilakukan rahmat agustian lebih menekankan kepada implementasi 

nilai hormat dan santun dalam pendidikan berkarakter oleh guru mata 

pelajaran pendidikan agama Islam. Sedangkan penelitian yang penulis 

lakukan hanya terfokus pada implementasi pendidikan karakter dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


