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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akhlaq mulia merupakan aspek penting dalam mendidik anak. 

Bahkan suatu bangsa yang berkarakter juga ditentukan oleh tingkat akhlaq 

bangsanya. Dalam pandangan tersebut juga dinyatakan tentang “pembentukan 

watak”, pembentukan watak ini dapat dikatakan sebagai upaya membentuk 

karakter.
1
 Tanpa karakter seseorang dengan mudah melakukan sesuatu 

apapun yang dapat menyakiti atau menyengsarakan orang lain. Karakter 

adalah kepemilikan akan “hal-hal yang baik”. Sebagai orang tua dan 

pendidik, tugas kita adalah mengajar anak-anak dan karakter adalah apa yang 

termuat di dalam pelajaran kita.
2
 

Oleh kerena itu, kita perlu membentuk karakter untuk mengelola diri 

dari hal-hal negatif. Karakter yang terbangun diharapkan akan mendorong 

setiap manusia untuk mengerjakan sesuatu dengan suara hatinya. Dalam 

kajian kebudayaan, nilai merupakan inti dari setiap kebudayaan. Dalam 

konteks ini khususnya nilai-nilai moral yang merupakan sarana pengatur dari 

kehidupan bersama, sangat menentukan di dalam setiap kebudayaan. Lebih-

lebih di era globalisasi yang berada di dunia terbuka, ikatan nilai-nilai moral 
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mulai melemah, masyarakat mengalami multikrisis yang dimensional, dan 

krisis yang dirasakan sangat parah adalah krisis nilai-nilai moral.
3
 

Saat ini kita sedang menghadapi persoalan yang amay rumit berupa 

adanya gejala semakin merosot moralitas dalam praktik berbangsa dan 

bernegara. Keadaan ini sungguh sangat ironi ketika kita sebenarnya memiliki 

berbagai sumber nilai moralitas yang dalam tataran formal telah disepakati 

menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur 

universal yang terkandung dalam pancasila, beserta berbagai landasan hukum 

yang kita miliki ternyata tidak efektif untuk mengondisikan praktik bernegara 

dan bermasyarakat secara bermartabat.
4
 

Tidak itu saja, bahkan kita sebenarnya juga memiliki “klaim” yang 

mengatakan sebagai bangsa yang religius. Akan tetapi religiusitas dari 

“klaim” itu tidak mampu membuat para pemeluknya memiliki perilaku yang 

mencerminkan adanya kesalehan sosial, sehingga terjadi hubungan antar 

manusia yang bersifat saling memberdayakan, saling menguntungkan, 

menonjolkan toleransim empati, dan kejujuran dan saling memagari dari 

perbuatan-perbuatan yang melawan sendi-sendi dan nilai-nilai kehidupan 

manusia sebagai makhluk yang lain di muka bumi. 

Globalisasi yang ada di hadapan kita sebagai sebuah fakta yang tidak 

bisa dihindari. Ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk Indonesia 

menghadapi globalisasi ini. Pertama , mengirim kader-kader terbaik bangsa 
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ke negara-negara maju untuk menyerap pengetahuan dan teknologi mereka, 

kemudian pulang kampung untuk mengembangkannya. Kedua , 

menggalakkan penelitian dan mengembangkan (research and development) di 

semua lembaga dan bidang untuk menghasilkan temuan-temuan baru yang 

orisinal dan spektakuler. Ketiga , memperkokoh karakter bangsa, khususnya 

kader-kader muda yang baru aktif di bangku sekolah dan kuliah sebagai calon 

pembaru masa depan bangsa.
5
 

Mengingat pentingnya karakter dalam membangun sumber daya 

manusia (SDM) yang kuat, maka perlu pendidikan karakter yang dilakukan 

dengan tepat. Oleh karena itu, diperlukan kepedulian oleh berbagai pihak, 

baik pemerintah, masyarakat, keluarga maupun sekolah. Kondisi ini akan 

terbangun jika semua pihak memiliki kesadaran bersama dalam membangun 

pendidikan karakter. Idealnya pembentukan atau pendidikan karakter 

diintegrasikan ke seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan sekolah. 

Dalam hal ini pemerintah pun menaruh perhatian yang sangat besar dengan 

munculnya kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar 

Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah bahwa “Sesuai dengan karakteristik 

sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari 

menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. 
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Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang 

mendorong siswa untuk melakuan aktivitas tersebut”.
6
 

Lembaga pendidikan, khususnya sekolah dipandang sebagai tempat 

yang strategis untuk membentuk karakter. Hal ini dimaksudkan agar peserta 

didik dalam segala ucapan, sikap, dan perilakunya mencerminkan karakter 

yang baik dan kuat. Pendidikan karakter membutukan proses atau tahapan-

tahapan secara sistematis dan gradual, sesuai dengan fase pertumbuhan dan 

perkembangan anak didik.
7
 Tahapan Pendidikan Karakter harus dimulai sejak 

dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. 

Manajemen sekolah merupakan salah satu media yang efektif dalam 

pendidikan karakter di sekolah. Manajemen yang diterapkan dalam 

Pendidikan Karakter harus bersifat partisipatif, demokratis, elaboratif dan 

eksploratif sehingga semua pihak merasakan kemajuan secara signifikan.
 8 

Para ahli pendidikan di Indonesia bersepakat bahwa pendidikan 

karakter sebaiknya  dimulai sejak usia anak-anak, karena terbukti sangat 

menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang 

dewasa terjadi pada anak berusia 4 tahun.  Peningkatan 30% berikutnya 

terjadi pada usia 8 tahun, dan 20% sisanya pada pertengahan  atau akhir 

dasawarsa kedua. Oleh karena itu sudah sepatutnya pendidikan karakter 
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dimulai  dalam lingkungankeluarga yang merupakan lingkungan awal bagi 

pertumbuhan anak.
 9

 

Keyakinan agama berfungsi untuk membangun kesadaran anak 

tentang adanya   Tuhan  dan  hubungannya  dengan  pencipta.  Bagaimana  

anak  bisa mensyukuri segala yang diciptakan Tuhan. Pendidikan etika juga 

penting untuk berinteraksi  dengan  lingkungannya.   Mengajarkan  kepada  

anak  bagaimana harus bersikap kepada orang tua, guru dan kepada teman-

teman. 

Penanaman  nilai-nilai  Islam  ini,  harus  disesuaikan  dengan  

tingkat perkembangan   anak.   Oleh   karena   itu   orang   tua   haruslah   

mempunyai pengetahuan yang cukup  untuk  mendidik dan membimbing 

anaknya. Tetapi kebanyakan orang tua terlalu sibuk  dengan urusan mereka 

sendiri, sehingga perhatian terhadap anak sangat kurang. Mengatasi hal 

tersebut, sekolah-sekolah mempunyai peranan penting dalam membantu 

orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya sendiri dan tidak sempat 

mengajarkan anak tentang nilai-nilai yang ada terutama nilai religius atau 

nilai keagamaan. 

Dalam konteks persekolahan, pendidikan karakter re l igius  akan 

menghantarkan peserta  didik  dengan  potensi  yang  dimilikinya  menjadi  

insan-insan  yang beriman  dan  bertaqwa,  berakhlak  mulia,  tertib  dan  

disiplin  sesuai  dengan peraturan yang ada, sopan santun  terhadap guru 

dan orang tua, jujur, rajin belajar, meghargai sesama dan peduli terhadap 
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lingkungannya. Dengan potensi peserta  didik  yang  dimilikinya,  peserta  

didik  dapat  berpikir  kritis,  kreatif, inovatif, percaya diri, mandiri, 

mengembangkan rasa persatuan  dan kebangsaan,  menghargai  dan  bangga  

terhadap  budaya  bangsa  serta  ikut melestarikan  hasil  karya  budaya  

bangsa  sendiri. Hal  tersebut  digunakan sebagai  landasan  untuk  

mewujudkan  visi  pembangunan  Nasional,  yaitu “Mewujudkan 

masyarakat berakhlaq mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab 

berdasarkan falsafah Pancasila”.10
 

Berdasarkan kenyataan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui 

lebih lanjut  tentang penerapan pendidikan karakter  religius di  SDIT Qurrota 

A‟yun Ponorogo. Alasan Peneliti mengambil obyek penelitian  di lembaga ini 

karena berdasarkan pandangan masyarakat yang berkembang melalui 

wawancara singkat yang peneliti lakukan dengan beberapa informan bahwa di 

sekolah ini sangat kental dengan suasana religius dan bahkan nampak dari 

keseharian beberapa siswa yang peneliti ketahui dari wawancara singkat 

dengan wali murid para siswa juga mengalami perkembangan yang signifikan 

dalam menjalankan aktifitas-aktifitas ibadah dirumah. Para siswa menjadi 

terbiasa mengaji setiap hari dan melaksanakan sholat wajib tanpa harus 

disuruh-suruh. Dari sini peneliti merasa termotivasi dalam melakukan 

penelitian disekolah ini untuk mengetahui bagaimana manajemen pendidikan 

karakter religius yang dikembangkan di sekolah ini.
11
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SDIT Qurrota A‟yun berada di dua lokasi, yaitu berlokasi di Jl. 

Alun-alun Barat Ponorogo dan di Jl. Merapi Ponorogo. Dengan menemui 

beberapa informan yaitu Kepala Sekolah dan guru di sekolah tersebut peneliti 

memperoleh data awal bahwa di Sekolah dasar Islam tersebut sengaja 

dibangun sebuah lingkungan untuk menanamkan karakter religius. Selain 

lingkungan, sekolah juga memberdayakan SDM  guru atau pendidik serta 

mendesain sebuah kurikulum khusus yang kesemuanya mengarah dan menuju 

pada pendidikan karakter religius. 

Sekolah ini mempunyai kurikulum Fullday School juga dalam 

rangka menanamkan nilai-nilai yang terutama adalah nilai karakter religius. 

Para guru atau pendidik tidak hanya mengajarkan agama tidak hanya sekedar 

keilmuan tetapi disertai dengan bimbingan aplikatif dari apa yang telah 

dipelajari siswa. Proses tersebut dengan sengaja dikawal dengan pengelolaan 

yang cukup efektif mulai dari gerak gerik, sikap anak dalam menerima 

pelajaran yang kemudian dilakukan evaluasi yang melibatkan wali kelas dan 

bagian kesiswaan. Sekolah ini mempunyai standart kelulusan yaitu anak 

diharapkan mampu beragama dengan baik. 

Sekolah melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan siswa 

sejak bangun tidur sampai dilokasi sekolah sampai kembali karumah masing-

masing dengan membekali sebuah buku saku. Dengan membaca buku saku 

tersebut diharapkan siswa dapat mengorganisir kegiatan apa saja yang harus 

dikerjakan baik disekolah maupun dirumah mulai dari bagaimana siswa 

belajar dirumah, bagaimana sholatnya, semua bisa direkam melalui buku 
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saku. Selain itu sekolah juga menyediakan buku penghubung yang 

menjembatani tanggungjawab sekolah dan orang tua dirumah. 

Dari penjajagan awal di sekolah ini juga ditemukan bahwa ada 

beberapa pembiasaan yang dilakukan sekolah untuk menunjang terbentuknya 

karakter religiusus di sekolah. Kegiatan tersebut berupa shalat dhuha, 

murajaah al- Qur‟an (Juz Amma), hafalan hadits aplikatif, hafalan do‟a-do‟a 

serta asmaul husna. Sekolah juga mentargetkan wisuda hafalan Juz Amma 

mulai sejak kelas tiga sampai kelas enam sesuai dengan kemampuan masing-

masing siswa secara bertahap. Sedangkan Asmaul Husna biasanya sudah 

mulai hafal dari kelas dua. Hafalan asmaul husna tersebut dimanfaatkan 

sekolah untuk menanamkan karakter-karakter yang terkandung di 

dalamnya.
12

 

Berangkat dari data diatas, maka judul penelitian penulis adalah 

“Model Manajemen Pendidikan Karakter Religius Di Lembaga Pendidikan 

Dasar Islam (Studi Kasus Di SDIT Qurrota A‟yun Ponorogo)”.  Peneliti 

berharap, setelah dikaji lebih dalam lagi dapatlah kiranya hasil penelitian ini 

bisa dijadikan acuan ataupun pijakan ke depan untuk lembaga objek 

penelitian dan siswa, guru ataupun pengelola sekolah sebagai kajian keilmuan 

sehingga bisa menjadi sebuah solusi bersama. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut : 
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1. Apa saja  nilai-nilai karakter religius yang dikembangkan di SDIT 

Qurrota A‟yun Ponorogo? 

2. Bagaimana perencanaan pendidikan karakter religius di SDIT Qurrota 

A‟yun Ponorogo? 

3. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter religius di SDIT Qurrota 

A‟yun Ponorogo? 

4. Bagaimana evaluasi pendidikan karakter religius di SDIT Qurrota A‟yun 

Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan nilai-nilai karakter religius yang dikembangkan di 

SDIT Qurrota A‟yun Ponorogo  

2. Untuk menjelaskan perencanaan pendidikan karakter religius di SDIT 

Qurrota A‟yun Ponorogo 

3. Untuk menjelaskan pelaksanaan pendidikan karakter religius di SDIT 

Qurrota A‟yun Ponorogo  

4. Untuk menjelaskan evaluasi pendidikan karakter religius di SDIT 

Qurrota A‟yun Ponorogo 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

keilmuan bagi pemerhati perkembangan pendidikan karakter religius di 

lembaga pendidikan dasar Islam dan menjadi landasan pengambilan 

kebijakan terkait dengan Pendidikan karakter religius di lembega 
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pendidikan dasar Islam  khususnya bagi kedua lembaga yang kami teliti 

yaitu SDIT Qurrota A‟yun Ponorogo. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

kepada: 

a. Bagi guru diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

motivator dan pijakan awal untuk lebih memperhatikan faktor 

Pendidikan karakter religiusus sesuai dengan konsep yang 

terorganisir dengan lebih baik, dan dapat menciptakan pendidikan 

yang mengutamakan pendidikan karakter religiusus tanpa 

mengesampingkan prestasi dan tujuan pendidikan yang lain. 

b. Bagi murid diharapkan hasil penelitian ini dapat menghasilkan 

konsep pendidikan karakter religius yang tepat bagi anak didik 

sehingga akan sungguh-sungguh menghasilkan generasi bangsa yang 

lebih berkarakter religius dan bermartabat.   

E. Sistematika Pembahasan 

Bab I berisi Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang penjelasan 

secara umum dan gambaran tentang Penelitian ini. Sedang penyusunannya 

terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Pembatasan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitan, Metode Penelitian dan 

Sistematika Pembahasan. 

Bab II berisi Landasan Teori, yakni penjelasan teoritik tentang 

pendidikan karakter religius dan lembaga pendidikan Islam. Bab ini terdiri 
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dari dua bagian, bagian pertama  yaitu pengertian pendidikan karakter religius 

dan bagian kedua lembaga pendidikan Islam. 

Bab III Temuan Penelitian, yang akan mendeskripsi temuan 

penelitian, menyangkut setting sosio-historis dan kultural lokasi penelitian, 

dan model manajemen pendidikan karakter religius di SDIT Qurrota A‟yun 

Ponorogo. 

Bab IV Analisis Data, dari data yang didapatkan ditemukan dua 

dialog teoritik yang melahirkan analisis terhadap masalah yang 

terdeskripsikan sebelumnya. 

Bab V Penutup, dalam bab ini terdapat kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pendidikan  Karakter Religius 

1. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian pendidikan karakter 

Istilah nation and character building adalah istilah klasik 

dan menjadi kosakata hampir sepanjang sejarah Indonesia terutama 

sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Istilah ini mencuat kembali 

sejak tahun 2010 katika pendidikan karakter dijadikan sebagai 

gerakan nasional pada puncak acara Hari Pendidikan Nasional 20 

Mei 2010. Pendidikan karakter ini dilatarbelakangi oleh semakin 

terkikisnya karakter sebagai bangsa Indonesia, dan sekaligus sebagai 

upaya pembengunan manusia Indonesia yang berakhlaq mulia. 

Menurut bahasa ( etimologis ), Kata karakter berasal dari 

bahasa latin kharakter, kharassaein, dan kharax. Dalam bahasa 

Yunani character dari kata charassein, yang berarti membuat tajam 

dan membuat dalam. Dalam bahasa Inggris character dan dalam 

bahasa Indonesia lazim digunakan dengan istilah karakter. 

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ), 

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional  kata karakter berarti 

sifat-sifat kejiwaan, akhlaq atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dengan yang lain, atau bermakna bawaan, hati, jiwa, 
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kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, 

temperamen, watak.
13

 Dalam bahasa Arab, karakter diartikan 

„khuluq, sajiyyah, thab‟u ( budi pekerti, tabiat atau watak). Kadang 

juga diartikan syakhsiyyah yang artinya lebih dekat dengan 

personality ( kepribadian ).
14

 

Sementara menurut istilah ( terminologis ) terdapat 

beberapa pengertian tentang karakter, sebagaimana telah 

dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Hornby and parnwell mendefinisikan karakter adalah kualitas 

mental atau moral, nama atau reputasi. 

2) Simon Philips karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju 

pada system, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku 

yang ditampilkan. 

3) Hermawan Kertajaya mendefinisikan karakter adalah cirri khas 

yang dimiliki oleh suatu benda atau individu (manusia). Ciri 

khas tersebut adalah asli, dan mengakar pada kepribadian benda 

atau individu tersebut. 

4) Doni Koesoema A.memahami bahwa karakter sama dengan 

kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai cirri atau 

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

lingkungan. 

5) Imam Ghazali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan 

akhlaq, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau 

melakukan perbuatan  yang telah menyatu dalam diri manusia 

sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi.15 

6) Eni Purwati karakter diartikan sebagai sifat manusia pada 

umumnya dimana manusia mempunyai banyak sifat yang 

tergantung faktor kehidupannya sendiri.Karakter adalah sifat 

kejiwaan, akhlaq atau budi pekerti yang menjadi ciri khas 

seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan nilai-

nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan YME, 

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. Karakter juga dapat diartikan sama 

dengan akhlaq dan budi pekerti, sehingga karakter bangsa 

identik dengan akhlaq bangsa atau budi pekerti bangsa. Bangsa 

yang berkarakter adalah bangsa yang berakhlaq dan berbudi 

pekerti, sebaliknya bangsa yang tidak berkarakter adalah bangsa 
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yang tidak atau kurang berakhlaq atau tidak memiliki standar 

norma dan perilaku yang baik.
16

 

Menurut Munir mendefinisikan karakter sebagai pola, baik 

itu pikiran, sikap, maupun tindakan yang melekat pada diri seseorang 

dengan sangat kuat dan sulit dihilangkan. Lebih lanjut Munir 

menerjemahkan karakter berasal dari bahasa Yunani, Charasein yang 

diartikan “mengukir”. Dari arti bahasa ini ia menunjukkan tentang 

apa yang dimaksud dengan karakter. Sifat utama ukiran adalah 

melekat kuat diatas benda yang diukir. Tidak mudah usang tertelan 

waktu atau aus terkena gesekan. Menghilangkan ukiran sama saja 

menghilangkan benda yang diukir itu. Sebab ukiran melekat dan 

menyatu dengan bendanya.
17

 

Berdasarkan pada beberapa pengertian menurut para ahli 

dan pemikir seperti yang telah tersebut di atas, dapat disimpulkan 

bahwa definisi karakter adalah keadaan asli yang ada dalam diri 

individu seseorang yang membedakan antara dirinya dengan orang 

lain.
18

 Pengertian karakter, watak dan kepribadian memang sering 

tertukar-tukar dalam penggunaannya. Oleh karena itu, tidak heran 

jika dalam penggunaannya seseorang terkadang tertukar 

menyebutkan karakter, watak atau kepribadian. Hal ini karena ketiga 

istilah ini memang memiliki kesamaan yakni sesuatu asli yang ada 
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 Eni Purwati ,Pendidikan Karakter (Menjadi Berkarakter Muslim-Muslimah Indonesia), 

(Surabaya; Kopertais IV Press, 2012), 5. 
17

 Abdullah Munir, Pendidikan Karakter , (Yogyakarta: Pedagogia, 2010), 3. 
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dalam diri individu seseorang yang cenderung menetap secara 

permanen.
19

 

Adapun pengertian pendidikan karekter dalam grand desain 

pendidikan karakter adalah proses pembudayaan dan pemberdayaan 

nilai-nilai luhur dalam lingkungan satuan pendidikan (sekolah), 

lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat.
20

 Nilai-nilai luhur 

ini berasal dari teori-teori pendidikan, psikologi pendidikan, nilai-

nilai sosial budaya, ajaran agama, pancasila, UUD 1945, dan UU 

nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta 

pengalaman terbaik dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.
21

 

Pendidikan karakter diartikan  sebagai  the deliberate use of 

all dimensions of school life to foster optimal character development. 

Hal ini, berarti guna mendukung perkembangan karakter peserta 

didik, seluruh komponen di sekolah harus dilibatkan, yakni meliputi 

isi kurikulum (the content of curriculum), proses pembelajaran (the 

procces of intruction), kualitas hubungan (the quality of relationship) 

penanganan mata pelajaran (the hending of discipline), pelaksanaan 

aktivitas ko-kurikulum, dan etos seluruh lingkungan sekolah.
22
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Menurut Ratna Megawangi, pendidikan karakter adalah 

sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil 

keputusan dengan bijak dan mempraktekkannya dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang 

positif kepada lingkungannya. Definisi lainnya dikemukakan oleh 

Fakry Gaffar : “ Sebuah proses tranformasi nilai-nilai kehidupan 

untuk ditumbuhkembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga 

menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu”. 23
 

Menurut Thomas Lickona, yang dimaksud dengan 

pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk 

kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang 

hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku 

yang baik, jujur bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, 

kerja keras dan sebagainya. Aristoteles berpendapat bahwa karakter 

itu erat kaitannya dengan kebiasaan yang kerap dimanifestasikan 

dalam tingkah laku. Definisi pendidikan karakter selanjutnya 

dikemukakan oleh Elkind & Sweet,  

 “ Character education is the deliberate effort to help people  

understand, care about, and act upon core ethical values. 

When we think about the kind of character we want for our 

children, it is clear that we want then to be able to judge 

what is right, care deeply about what is right, and then do 

what they believe to be right, even in the face of pressure 

from without and temptation from whitin”.24
 

                                                           
23

 Dharma Kesuma, Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktek di Sekolah, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 5. 
24

 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi, ( Bandung: alfabeta, 
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Menurut Elkind and Sweet, pendidikan karakter adalah 

upaya yang disengaja untuk membantu memahami manusia, peduli 

dan inti atas nilai-nilai etis/susila. Dimana kita berpikir tentang 

macam-macam karakter yang kita inginkan untuk anak kita, ini jelas 

bahwa kita ingin mereka mampu untuk menilai apa itu kebenaran, 

sangat peduli tentang apa itu kebenaran/hak-hak, dan kemudian 

melakukan apa yang mereka percaya menjadi sebenarnya, bahkan 

dalam menghadapi tekanan dari tanpa dan dalam godaan. Lebih 

lanjut dijelaskan bahwa pendidikan karakter adalah segala sesuatu 

yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta 

didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini 

mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara 

atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan 

berbagai hal terkait lainnya.
25

 

Dari berbagai definisi pendidikan karakter diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah upaya yang 

terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli dan 

menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku 

sebagai insan kamil.
26
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b. Tujuan Pendidikan Karakter 

Tujuan pendidikan karakter pada intinya bertujuan 

membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhaq mulia, 

bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotrik, 

berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang semuanya dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan YME 

berdasarkan Pancasila. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudoyono 

ada lima hal dasar yang menjadi tujuan Gerakan Nasional 

Pendidikan Karakter, kelima dasar tersebut adalah: 

1) Manusia Indonesia herus bermoral, berakhlaq, dan berperilaku 

baik. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau menjadi masyarakat 

yang religius yang anti kekerasan. 

2) Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas dan rasional. 

Berpengetahuan dan mempunyai daya nalar tinggi. 

3) Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang inovatif dan mengejar 

kemajuan serta bekerja keras mengubah keadaan. 

4) Harus bisa memperkuat semangat, seberat apapun masalah yang 

dihadapi jawabannya selalu ada. 

5) Manusia Indonesia harus menjadi patriot sejati yang mencintai 

bangsa dan negara serta tanah air.
27
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Tujuan pendidikan karakter menurut Dharma Kesuma, Cepi 

Triatna dan Johar Pernama adalah: 

1) Memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu 

sehingga terwujud dalam perilaku anak baik ketika proses 

sekolah maupun setelah lulus. 

2) Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian 

dengan nilai-nilai yang dikembangkan sekolah. 

3) Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan 

masyarakat dalam memerankan tanggungjawab pendidkan 

karakter secara bersama.
28

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter 

bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil 

pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan 

karakter dan akhlaq mulia peserta didik secara utuh, terpadu, 

seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan 

karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri 

maningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan 

maenginternalisasikan serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter 

dan akhlaq mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. 
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c. Urgensi Pendidikan Karakter 

Masalah-masalah seputar karakter atau moral yang terjadi 

sekarang ini, jeuh lebih banyak dan lebih kompleks dibanding 

dengan masa-masa sebelumnya. Persoalan karakter menjadi bahan 

pemikiran sekaligus keprihatinan bersama dikarenakan negara ini 

bisa dianggap sedang menderita krisis karakter. Krisis ini antara lain 

ditandai dengan meningkatnya pergaulan seks bebas, maraknya 

angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, 

pencurian remaja, kebiasaan menyontek, menyalahgunakan obat-

obatan, pornografi, pemerkosaan, perampasan, perusakan milik 

orang lain. Akibat yang ditimbulkan cukup serius dan tidak dapat 

lagi dianggap sebagai suatu persoalan sederhana karena tindakan 

initelah menjurus pada tindakan kriminal. 

Kondisi krisis moral ini menandakan bahwa seluruh 

pengetahuan agama dan pengetahuan moral yang didapatkannya 

dibangku sekolah ternyata belum berdampak terhadap perubahan 

perilaku manusia Indonesia. Banyak orang yang berpandangan 

bahwa kondisi demikian diduga berawal dari apa yang dihasilkan 

oleh dunia pendidikan. Demoralisasi terjadi karena proses 

pembelajaran cenderung mengajarkan pendidikan moral dan budi 

pekerti sebatas teks dan kurang mempersiapkan siswa untuk 

menyikapi dan menghadapi kehidupan yang kontradiktif. 
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Kondisi ini akhirnya menyebabkan banyak pihak untuk 

menyimpulkan perlunya pendidikan karakter diajarkan secara 

intensif di sekolah-sekolah. Kajian mengenai karakter atau moral 

tidak bersifat teknis melainkan refleksi, yaitu refleksi tentang tema-

tema yang berkaitan dengan perilaku manusia. Karakter atau moral 

dapat dikaji secara kognitif sebagai penalaran moral, dapat juga dari 

aspek perasaan moral, dapat juga dari perilaku atau tindakan moral. 

Ketiga aspek tersebut terintegrasi dalam diri seseorang dan 

membentuk kematangan karakter atau moralitas orang tersebut.    

Membicarakan karakter merupakan hal yang sangat penting 

dan mendasar. Karakter adalah mustika hidup yang membedakan 

manusia dengan binatang. Manusia tapa karakter adalah manusia 

yang sudah “membinatang”. Orang-orang yang berkarakter kuat dan 

baik secara individual maupun social ialah mereka yang memiliki 

akhlaq, moral dan budi pekerti yang baik. Mengingat begitu 

urgennya karakter, maka institusi pendidikan memiliki 

tanggungjawab untuk menanamkannya melalui proses 

pembelajaran.
29

 

d. Nilai-Nila Pendidikan Karakter 

Dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan 

karakter pada satuan pendidikan telah teridentifikasi 18 nilai  yang 

bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan 
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nasional, yaitu: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) 

Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin 

Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) 

Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta 

Damai, (15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli 

Sosial,  (18) Tanggung Jawab.
30

  

Meskipun telah dirumuskan 18 nilai pembentuk karakter 

bangsa, namun satuan pendidikan dapat menentukan prioritas 

pengembangannya untuk melanjutkan nilai-nilai prakondisi yang 

telah dikembangkan. Pemilihan nilai-nilai tersebut beranjak dari 

kepentingan dan kondisi satuan pendidikan masing-masing, yang 

dilakukan melalui analisis konteks, sehingga dalam implementasinya 

dimungkinkan terdapat perbedaan jenis nilai karakter yang 

dikembangkan antara satu sekolah dan atau  daerah yang satu dengan 

lainnya. Implementasi nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan 

dapat dimulai dari nilai-nilai yang esensial, sederhana, dan mudah 

dilaksanakan, seperti: bersih, rapi, nyaman, disiplin, sopan dan 

santun.
31

 

e. Pendidikan Karakter dalam Tinjauan Islam 

Dalam Islam tidak ada disiplin ilmu yang terpisah dari etika-

etika Islam. Dan pentingnya komparasi antara akal dan wahyu dalam 

menentukan nilai-nilai moral terbuka untuk diperdebatkan. Bagi 
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kebanyakan muslim segala yang dianggap halal dan haram dalam 

Islam, dipahami sebagai keputusan Allah tentang benar dan baik. 

Dalam Islam terdapat tiga nilai utama, yaitu, akhlaq, adab dan 

keteladanan.
32

 

Pendidikan karakter dalam Islam dapat dipahami sebagai 

upaya penanaman kecerdasan kepada anak didik dalam berfikir, 

bersikap, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur yang 

menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, 

diri sendiri, antar sesama dan lingkungannya sebagai manifestasi 

hamba dan khalifah Allah.
33

 Sebagaimana firman-Nya:  

     

   

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (QS Adz-Dzariyat : 56).
34

 

 

Pendidikan karakter dalam Islam memiliki keunikan dan 

perbedaan pendidikan karakter di dunia barat. Perbedaan-perbedaan 

tersebut mencakup penekanan terhadap prinsip-prinsip agama yang 

abadi, aturan dan hukum dalam memperkuat moralitas, perbedaan 

pemahaman tentang kebenaran, penolakan terhadap otonomi moral 

sebagai tujuan pendidikan moral, dan penekanan pahala diakhirat 
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sebagai motivasi perilaku bermoral. Inti dari perbedaan-perbedaan 

ini adalah keberadaan wahyu Ilahi sebagai sumber dan rambu-rambu 

pendidikan karakter dalam Islam. Akibatnya pendidikan karakter 

dalam Islam lebih sering dilakukan secara doktriner dan dogmatis, 

tidak secara demokratis dan logis.
35

 

Pendekatan semacam ini membuat pendidikan karakter dalam 

Islam lebih cenderung pada teaching right and wrong. Atas 

kelemahan ini, pakar-pakar pendidikan Islam kontemporer seperti 

Muhammad Iqbal, Sayyed Hosen Nasr, Naquib Al Attas dan Wan 

Daud, menawarkan pendekatan yang memungkinkan pembicaraan 

yang menghargai bagaimana pendidikan moral dinilai, dipahami 

secara berbeda, dan membangkitkan pertanyaan mengenai penerapan 

model pendidikan moral barat. 

Hal penting yang dapat disimpulkan dari paparan di atas 

adalah kekayaan pendidikan Islam dengan ajaran moral yang sangat 

menarik untuk dijadikan content dari pendidikan karakter. Namun 

demikian, pada tataran operasional, pendidikan Islam belum mampu 

mengolah content ini menjadi materi yang menarik dengan metode 

dan teknik yang efektif. 

Dalam ajaran agama Islam, pendidikan karakter lebih 

menekankan untuk meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, 

                                                           
35
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yaitu, siddiq atau jujur, amanah atau dapat dipercaya, tabligh atau 

terbuka, dan fathonah atau cerdas dan arif.
36

 

Menurut Abdul Majid dan Dian Andayani Pendidikan 

hendaknya berkisar antara dua dimensi nilai, yakni nilai-nilai 

Ilahiyah dan nilai-nilai insaniyah. Bagi umat Islam berdasarkan 

tema-tema al-qur‟an sendiri, penanaman nilai-nilai Ilahiyah sebagai 

dimensi pertama hidup ini dimulai dengan pelaksanaan kewajiban-

kewajiban formal agama berupa ibadat-ibadat. Dan pelaksanaan itu 

harus disertai dengan penghayatan yang sedalam-dalamnya akan 

makna ibadat-ibadat tersebut, sehingga ibadat-ibadat itu tidak 

dikerjakan semata-mata sebagai ritus formal belaka, melainkan 

dengan keinsyafan mendalam akan fungsi edukasi bagi kita.
37

 

2. Karakter Religius 

a. Pengertian Karakter Religius 

Kata dasar dari religius adalah religi yang berasal dari bahasa 

asing religion sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau 

kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. 

Pengertian  religi  adalah  patuh pada  ajaran  agama,  saleh.
38

 

Agama adalah hal yang paling mendasar dijadikan sebagai   landasan  

dalam pendidikan. Karena agama memberikan dan mengarahkan 
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fitrah manusia memenuhi kebutuhan batin, menuntun kepada 

kebahagiaan dan menunjukkan kebenaran. 

Sedangkan religius berasal dari religius yang berarti sifat 

religi yang melekat pada diri seseorang. Religius sebagai salah satu 

nilai karakter dideskripsikan oleh suparlan sebagai sikap dan perilaku 

yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleransi 

terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan 

pemeluk agama lain. Karakter religius ini sangat dibutuhkan oleh 

siswa dalam menghadapi perubahan zaman dan degradasi moral, 

dalam hal ini siswa diharapkan mampu memiliki dan berperilaku 

dengan ukuran baik buruk yang didasarkan pada ketentuan dan 

ketetapan agama.
39

 

Agama dan pandangan pemeluknya merupakan ajaran yang 

mendasar yang menjadi pandangan atau pedoman hidup. Pandangan 

hidup ialah “konsep nilai yang dimiliki seseorang atau sekelompok 

orang mengenai kehidupan”. Yang dimaksud nilai-nilai adalah 

sesuatu yang dipandang berharga dalam kehidupan manusia yang 

mempengaruhi sikap hidupnya. Pandangan hidup (way of life, 

worldview) merupakan hal yang penting dan hakiki bagi menusia, 

karena dengan pandangan hidupnya memiliki kompas atau pedoman 

hidup yang jelas di dunia ini. Manusia antara satu dan lain sering 

memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda seperti pandangan 
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hidup yang didasarkan agama misalnya. Sehingga agama yang dianut 

satu orang berbeda dengan yang dianut yang lain.  

Pandangan hidup yang mengandung nilai-nilai yang 

bersumber dan terkait dengan: 

1) Agama, sebagai sistem keyakinan yang mendasar, sacral dan 

menyeluruh mengenai hakikat kehidupan yang pusatnya ialah 

keyakinan Tuhan. 

2) Ideologi, sebagai sistem paham yang ingin menjelaskan dan 

melakukan perubahan dalam kehidupan ini, terutama dalam 

kehidupan sosial-politik. 

3) Filsafat, sistem berfikir yang radikal, spekulatif, dan induk dari 

pengetahuan.
40

 

 Pandangan hidup manusia dapat diwujudkan atau tercermin 

dalam cita-cita, sikap hidup dan lebih kongkrit lagi perilaku dan 

tindakan. Pandangan hidup manusia akan mengarah orientasi hidup 

yang bersangkutan dalam menjalani hidup di dunia ini. Bagi seorang 

muslim misalnya, hidup itu berasal dari Allah Yang Maha Segala-

galanya, hidup tidak sekedar didunia tetapi juga diakhirat kelak. 

Pandangan hidup muslim berlandaskan tauhid, ajarannya bersumber 

pada Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi, teladannya adalah Nabi, tugas dan 

fungsi hidupnya adalah menjalankan ibadah dan kekhalifahan muka 
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bumi, karya hidupnya adalah amalan shaleh, tujuan hidupnya ialah 

meraih karunia dan rildo Allah. 

Dalam menjalankan kehidupan di dunia ini agama memiliki 

posisi dan peranan yang sangat penting. Agama dapat berfungsi 

sebagai faktor motivasi (pendorong untuk bertindak yang benar, baik, 

etis, dan maslahat), profetik (menjadi risalah yang menunjukkan arah 

kehidupan, kritik (menyuruh pada yang ma‟ruf dan mencegah dari 

yang mungkar), kreatif (mengarahkan amal atau tindakan yang 

menghasilkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain), intergratif 

menyatukan elemen-elemen yang rusak dalam diri manusia dan 

masyarakat untuk menjadi lebih baik), sublimatif (memberikan proses 

penyucian diri dalam kehidupan), liberatif (membebaskan manusia 

dari segala belenggu kehidupan). Manusia yang tidak memiliki 

pandangan hidup, lebih-lebih yang bersumber agama, ibarat orang 

buta yang berjalan ditengah kegelapan dan keramaian, yidak tahu dari 

mana dia datang, mau apa di dunia, dan kemana tujuan hidup yang 

hakiki.
41

 

Karena demikian mendasar kehidupan dan fungsi agama 

dalam kehidupan manusia maka agama dapat dijadikan nilai dasar 

bagi pendidikan, termasuk pendidikan karakter, sehingga melahirkan 

model pendekatan pendidikan berbasis agama. Pendidikan karakter 

yang berbasis pada agama merupakan pendidikan yang 
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mengembangkan nilai-nilai berdasarkan agama yang membentuk 

pribadi, sikap dan tingkah laku yang utama atau luhur dalam 

kehidupan. Dalam agama Islam, pendidikan karakter memiliki 

kesamaan dengan pendidikan akhlak. Istilah akhlak bahkan sudah 

masuk dalam bahasa Indosenia yaitu akhlak. 

Ajaran tetang akhlak dalam Islam sangatlah penting 

sebagaimana ajaran tentang aqidah (keyakinan), Ibadah dan 

mu‟amalah (kemasyarakatan). Bahkan Nabi Muhammad SAW diutus 

untuk menyempurnakan akhlak manusia. Menyempurkan akhlak 

manusia berarti meningkatkan akhlak yang sudah baik menjadi lebih 

baik lagi dan mengikis akhlak yang buruk agar hilang serta diganti 

oleh akhlak yang mulia. Itulah kemuliaan hidup manusia sebagai 

mahkluk Allah yang utama. Betapa pentingnya membangun akhlak 

sehingga melekat dengan kerisalahan Nabi.
42

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan karakter religius 

adalah suatu hal atau cara yang penting dan berguna bagi 

kemanusiaan berkenaan dengan ajaran  agama,  yang  dapat  

dijadikan  pedoman  hidup  dimana  nilai-nilai tersebut meliputi 

keimanan, ibadah, dan akhlak. 

b. Macam-macam Karakter Religius 

Landasan religius dalam pendidikan merupakan dasar yang 

bersumber dari agama. Tujuan dari landasan religius dalam 
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pendidikan adalah seluruh proses dan hasil dari pendidikan dapat 

mempunyai manfaat dan makna yang hakiki. Agama  memberikan  

dan  mengarahkan  fitrah  manusia memenuhi kebutuhan batin, 

menuntun kepada kebahagiaan dan menunjukkan kebenaran. Seperti 

yang  ditetapkan dalam Alqur‟an dalam QS. Al „Alaq ayat 1-5 

yaitu: 

                                    
 

Artinya: bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran 

kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya .
43

 

 

Lima ayat pertama diatas memerintahkan manusia untuk 

melakukan pembacaan atas semua ciptaan Tuhan dengan 

berdasarkan pada ketauhidan. 

Pendidikan agama dan pendidikan karakter adalah dua hal 

yang saling berhubungan. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam 

pendidikan karakter di Indonesia diidentifikasi berasal dari empat 

sumber, yaitu agama, pancasila, budaya, tujuan pendidikan  

nasional. Agama menjadi  sumber kehidupan individu, masyarakat, 

dan bangsa yang selalu  didasari pada ajaran agama dan  
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kepercayaannya.  Secara  politis,  kehidupan  kenegaraan  pun  

didasari pada nilai agama. Sehingga nilai pendidikan karakter harus 

didasarkan pada nilai  dan  kaidah  yang  berasal  dari  agama.  

Pancasila  sebagai  prinsip kehidupan bangsa dan negara, nilai-nilai 

yang terkandung dalam pancasila mengatur kehidupan politik, 

hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya dan seni.  Sedangkan  

budaya  menjadi  dasar  dalam  pemberian  makna  dalam 

komunikasi  antar  anggota  masyarakat.  Budaya  menjadi  penting  

karena sebagai  sumber  niali  dalam  pendidikan  budaya  dan   

karakter   bangsa. 

Sedangkan   tujuan  pendidikan  nasional  menurut  UU.  

No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berfungsi   

mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia beriman  dan  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,  kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
44

 

Nilai dasar dalam pendidikan Islam  mencakup  dua  dimensi  

nilai, yakni n i l a i -nilai ilahiyah dan nilai-nilai insaniyah.
45 

Berdasarkan tema-tema dalam Alqur‟an,  penanaman nilai ilahiyah 

sebagai dimensi pertama hidup yang dimulai dengan pelaksanaan 
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kewajiban formal agama berupa ibadah-ibadah. Dalam  

pelaksanaannya  harus  disertai  dengan  penghayatan  yang dalam 

sehingga akan memperoleh makna dari ibadah yang telah 

dilakukan. Penanaman nilai ilahiyah dapat dikembangkan dengan 

menghayati keagungan dan kebesaran Tuhan melalui perhatian  

kepada alam semesta beserta segala isinya, dan kepada lingkungan 

sekitar. 

Menurut Zayadi, sumber  nilai yang berlaku dalam 

kehidupan manusia digolongkan menjadi dua macam yaitu:
46

 

1) Nilai Ilahiyah, Nilai ilahiyah adalah nilai yang berhubungan 

dengan ketuhanan atau  hablun  minallah, dimana  inti  dari 

ketuhanan  adalah  keagamaan. Kegiatan menanamkan nilai 

keagamaan menjadi inti kegiatan pendidikan. Nilai-nilai yang 

paling mendasar adalah: 

a) Iman, yaitu sikap batin yang penuh kepercayaan kepada 

Allah. 

b) Islam,  sebagai  kelanjutan  iman,  maka  sikap  pasrah 

kepada-Nya, dengan meyakini bahwa apapun  yang datang 

dari Tuhan mengandung hikmah kebaikan dan sikap pasrah 

kepada Tuhan. 

c) Ihsan, yaitu kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah 

senantiasa hadir atau berada bersama kita di mananpun kita 
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berada. 

d) Taqwa, yaitu sikap menjalankan perintah dan menjauhi 

larangan Allah 

e) Ikhlas,  yaitu sikap  murni  dalam  tingkah  laku dan  perbuatan 

tanpa pamrih, semata-mata hanya demi memperoleh ridha dari 

Allah. 

f) Tawakkal,  yaitu  sikap  senantiasa  bersandar  kepada  Allah,  

dengan penuh harapan kepada Allah 

g) Syukur, yaitu sikap penuh  rasa  terimakasih  dan  

penghargaan  atas ni‟mat dan karunia yang telah diberikan 

Allah. 

h) Sabar, yaitu sikap batin yang tumbuh karena kesadaran akan 

asal dan tujuan hidup yaitu Allah. 

2) Nilai Insaniyah, Nilai  insaniyah  adalah  nilai  yang  

berhubungan  dengan  sesama manusia atau hablun minan nas 

yang berisi budi pekerti. Berikut adalah nilai yang tercakup 

dalam nilai insaniyah:
47

 

a) Silaturahmi, yaitu pertalian rasa cinta kasih antara sesama 

manusia. 

b) Al Ukhuwah, yaitu semangat persaudaraan 

c) Al Musawah,  yaitu  pandangan  bahwa  harkat  dan  

martabat  semua manusia adalah sama. 

                                                           
47

 Ibid, 95. 



35 

 

 

 

d) Al Adalah, yaitu wawasan yang seimbang 

e) Husnu Dzan, yaitu berbaik sangka kepada sesama manusia 

f) Tawadlu‟, yaitu sikap rendah hati 

g) Al Wafa , yaitu tepat janji 

h) Insyirah, yaitu sikap lapang dada 

i) Amanah, yaitu dapat dipercaya 

j) Iffah atau ta‟affuf, yaitu sikap penuh harga diri, tetapi tidak 

sombong dan tetap rendah hati 

k) Qawamiyah, yaitu sikap tidak boros 

l) Al Munfiqun, yaitu sikap kaum beriman yang memiliki 

kesediaan yang besar untuk menolong sesama manusia. 

3. Implementasi Manajemen Pendidikan Karekter Religius di Sekolah 

Manajemen pendidikan Islam merupakan kerjasama untuk 

melaksamnakan fungsi-fungsi perencanaan (Planning), 

Pengorganisasian, (Organizing), dan pengawasan (Controling) terhadap 

usaha-usaha para anggota sekolah dan penggunaan sumber daya –

seumber daya manusia, financial, fisik, dan lainnya dengan menjadikan 

Islam sebagai landasan dan pemandu dalam praktek operasionalnya 

untuk mencapai tujuan sekolah (pendidikan Islam) dan berbagai jenis dan 

bentuknya yang intinya berusaha membantu seseorang atau sekelompok 
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siswa dalam menanamkan ajaran dan/atau menumbuhkembangkan nilai-

nilai Islam.
48

 

Manajemen lembaga pendidikan Islam harus senantiasa 

dikembangkan untuk menjawab tantangan perubahan yang terjadi dalam 

lembaga pendidikan Islam. Dalam mengimplementasikan pendidikan 

karakter religius juga diperlukan manajemen yang tepat. Manajemen 

pendidikan karakter religius dilaksanakan melalui kegiatan POAC 

(Planning, Organizing, Actuating and Controling).
49

 

Dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah 

dibutuhkan beberapa tahapan. Menurut Thomas Lickona sebelum 

merencanakan pendidikan karakter harus melalui langkah-langkah 

berikut, diantaranya: meningkatkan kebudayaan sekolah; komitmen 

kepala sekolah, guru dan para staf.
50

 

a. Perencanaan Pendidikan Karakter Religius 

Pada hakikatnya, perencanaan (Planning) adalah aktivitas 

pengambilan keputusan mengenai sasaran (Objectives) apa yang 

akan dicapai, tindakan apa yang akan diambil dalam rangka 

pencapaian tujuan atau sasaran dan siapa yang akan melaksanakan 

tugas-tugasnya.
51
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Merencanakan pendidikan karakter religius adalah mendesain 

suatu program yang memiliki sebagian besar, kalau tidak bisa 

semuanya, komponen yang membentuk pendidikan karakter religius 

berkualitas. Berikut ini merupakan dua puluh komponen semacam 

audit pendidikan karakter yang berulang kali muncul dalam kisah 

kesuksesan pendidikan karakter. 

Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, 

method, or series of activities desaiged to achieve a particular 

education goal. Maka strategi dapat diartikan sebagai perencanaan 

yang berisi tentang serangkaian kegiatan yang didesain untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari rumusan tersebut ada dua 

hal yang perlu diperhatikan. Pertama, strategi pembelajaran 

merupakan rencana tindakan termasuk metode dan pemanfaatan 

berbagai sumber daya dalam pembelajaran. Kedua , strategi disusun 

untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu, sebelum menentukan 

strategi  harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran ingin 

dicapai. Maka strategi pembelajaran sebagai suatu kegiatan 

pembelajaran harus dikerjakan dengan baik oleh pendidik maupun 

peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat  dicapai secara efektif 

dan efisien.
52

   

Batasan karakter berada dalam dua wilayah. Ia diyakini ada 

sebagai sifat fitri manusia, sementara pada sisi lain ia diyakini harus 
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“dibentuk” melalui model pendidikan tertentu. Aristoteles meyakini 

bahwa individu tidak lahir dengan kemampuan untuk mengerti dan 

menerapkan standar-standar moral, dibutuhkan pelatihan yang 

berkesinambungan agar individu menampakkan kebaikan moral. 

Sementara Socrates meyakini bahwa ada bayi moral dalam diri 

manusia meminta untuk dilahirkan, tugas pendidik adalah membantu 

melahirkannya.
53

 

Dari berbagai definisi pendidikan, dinyatakan bahwa 

pendidikan karakter adalah upaya yang terencana untuk menjadikan 

peserta didik mengenal, peduli dan menginternalisasi nilai-nilai 

sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil.
54

 Dalam 

berbagai literatur ditemukan bahwa kebiasaan yang dilakukan secara 

berulang-ulang yang didahului oleh kesadaran dan pemahaman akan 

menjadi karakter seseorang. Dan gen hanya menjadi salah satu faktor 

penentu. Jika karakter merupakan seratus persen turunan dari orang 

tua, tentu saja karakter tidak bisa dibentuk. Namun jika gen hanyalah 

menjadi salah satu faktor dalam pembentuka karakter, kita akan 

menyakini bahwa karakter bisa dibentuk. Dan orang tualah yang 

memiliki andil besar dalam membentuk karakter anaknya. Orang tua 

disini adalah yang mempunyai hubungan genetis yaitu orang tua 

kandung, atau orang tua dalam arti yang lebih luas yaitu orang-orang 
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dewasa yang berada di sekeliling anak dan memberikan peran yang 

berarti dalam kehidupan anak.
55

 

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran 

pada setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan 

dengan norma atau nilai-nilai pada setiap pelajaran perlu 

dikembangkan, dieksplisitkan, dan dikaitkan dengan konteks 

kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai 

karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada 

internalisasi dan pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik 

sehari-hari dimasyarakat. Kagiatan ekstrakurikuler yang selama ini 

diselenggarakan di sekolah merupakan salah satu media yang 

petensial untuk membina karakter dan peningkatan mutu akademik 

peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan pendidikan diluar 

mata pelajaran untuk membantu mengembangkan peserta didik 

sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat dan minat mereka. Melalui 

kegiatan ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan rasa 

tanggungjawab sosial, serta potensi dan prestasi peserta didik. 

Pendidikan Karakter disekolah juga sangat terkait dengan 

manajemen atau pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang dimaksud 

adalah bagaimana cara Pendidikan Karakter direncanakan, 

dilaksanakan dan dikendalikan dalam kegiatan-kegiatan sekolah 

secara memadai. Pengelolaan tersebut antara lain meliputi nilai-nilai 
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yang perlu ditamankan, muatan kurikulum, pembelajaran, penilaian, 

pendidik dan tenaga kependidikan serta komponen terkait lainnya. 

Dengan demikian, manajemen sekolah merupakan salah satu media 

yang efektif dalam Pendidikan Karakter di sekolah. Menurut 

Mochtar Buchori, Pendidikan Karakter seharusnya membawa peserta 

didik menuju pengenalan nilai kognitif, penghayatan nilai secara 

afektif, dan akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata.
56

 

Guru yang baik harus menyusun perencanaan sebelum 

melaksanakan pembelajaran dikelas. Proses belajar mengajar yang 

baik harus didahului dengan persiapan yang baik, tanpa persiapan 

yang baik sulit rasanya menghasilkan pembelajaran yang baik. Oleh 

karena itu, sudah seharusnya guru sebelum mengajar menyusun 

perencanaan atau perangkat pembelajaran. Program atau 

perencanaan yang harus disusun oleh guru sebelum melakukan 

pembelajaran antara lain: (1) Program tahunan, (2) Program 

semester, (3) Silabus, dan (4) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP).
57

 

20 Komponen umum dalam pendidikan karakter 

berkualitas:
58

 

1) Kepemimpinan/dukungan administratif, termasuk, idealnya, 
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coordinator pendidikan karakter 

2) Keterlibatan staf yang kuat 

3) Keterlibatan siswa yang kuat 

4) Keterlibatan orang tua yang kuat 

5) Tonggak (kredo/pernyataan) sekolah dan motto yang 

menekankan karakter 

6) Pemakaian bahasa karakter dalam interaksi setiap hari dan 

dalam kode perilaku, rutinitas dan ritual, majelis, aktivitas 

ekstrakurikuler, buku pegangan siswa, kartu laporan, relasi 

public, dan komunitas dengan orang tua. 

7) Perangkat kebaikan sasaran yang disetujui, yang mencakup 

kebaikan interpersonal dan kebaikan yang berhubungan dengan 

pekerjaan 

8) Perencanaan di seluruh sekolah untuk secara sengaja mendorong 

dan mengajar sasaran kebaikan sekolah 

9) Contoh yang dihasilkan oleh para staf dalam hal bagaimana 

“tampak” dan “bunyi” kebaikan ini pada berbagai usia dan dan 

bagian lingkungan sekolah yang berbeda  

10) Penekanan pada tanggungjawab seluruh sekolah dan siswa 

untuk memodelkan kebaikan ini. 

11) Integrasi kebaikan ini yang berkesinambungan ke dalam 

instruksi di seluruh kurikulum.   

12) Pemakaian kurikulum pendidikan karakter yang dipublikasikan, 
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dimanapun  pemakaian tepat dilakukan. 

13) Suatu pendekatan terhadap disiplin yang mengajarkan kebaikan 

dan menghargai karakter yang baik dengan cara yang menjaga 

fokus pada alasan karakter karena melakukan apa yang benar.  

14) Usaha di seluruh sekolah untuk mengembangkan komunitas 

yang peduli guna mencegah kenakalan di antara anak atau teman 

sebaya 

15) Lingkungan yang kaya karakter visual (menggunakan sinyal, 

poster, kutipan) 

16) Memperkerjakan staf yang memiliki karakter baik dan 

berkomitmen untuk memodelkan dan mengajarkan karakter. 

17) Mengembangkan staf dalam keahlian dan strategi pendidikan 

karakter dan akuntabilitas untuk menggunakannya (Apakah 

program ini merupakan bagian dari rencana pelaksanaan 

pembelajaran? Apakah observasi kepala sekolah mencatat hal 

tersebut? Apakah para staf secara teratur melaporkan dan 

membagikan apa yang sedang mereka lakukan untuk mendorong 

pengembangan karakter?)  

18) Waktu yang dijadwalkan untuk perencanaan, pembagian, dan 

refleksi para staf atas program karakter yang bersangkutan serta 

kebudayaan moral dan intelektual sekolah.  

19) Paling tidak dukungan finansial yang rendah hati (pendidikan 

karakter biasanya tidak memerlukan anggaran yang besar, 
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namun beberapa dana dibutuhkan untuk in-service workshop, 

konferensi, waktu yang dihabiskan bagi perencanaan dan 

pengembangan program, dan perpustakaan sumber buku serta 

material, kurikulum yang dibeli akan menjadi pengeluaran yang 

besar).  

20) Perencanaan untuk penilaian dampak program yang 

berkesinambungan.  

b. Organizing/Pelaksanaan Pendidikan Karakter Religius 

Menurut Baharuddin dan Moh. Makin bahwa 

pengorganisasian merupakan langkah kea rah pelaksanaan rencana 

yang telah disusun sebelumnya. Jadi pengorganisasian merupakan 

fungsi organic yang kedua dalam manajemen. Dalam fungsi 

pengorganisasian terdapat sekelompok orang yang mau bekerjasama, 

ada tujuannya yang hendak dicapai, ada pekerjaan yang akan 

dikerjakan, ada pembagian tugas yang jelas, pengelompokan 

kegiatan, menyediakan alat yang dibutuhkan untuk aktifitas 

organisasi, ada pendelegasian wewenang antara atasan dan bawahan 

dan pembuatan struktur organisasi yang efektif dan efisien.59 

Adapun proses organizing, meliputi berbagai rangkaian 

kegiatan yang bermula pada orientasi atas tujuan yang direncanakan 

dan direncanakan dan berakhir pada saat kerangka organisasi yang 
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tercipta terlengkapi dengan prosedur dan metode kerja, kewenangan, 

personalia serta ketersediaan peralatan yang dibutuhkan.   

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar Dan Menengah bahwa “Sesuai dengan 

karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah 

proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, 

menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran 

berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong siswa untuk 

melakuan aktivitas tersebut”.
60

 

Dalam proses pendidikan, termasuk dalam Pendidikan 

Karakter diperlukan metode-metode pendidikan yang mampu 

menanamkan nilai-nilai karakter baik kepada siswa, sehingga siswa 

bukan hanya tahu tentang moral (karakter) atau moral knowing, 

tetapi juga diharapkan mereka mampu melaksanakan moral atau 

moral action yang menjadi tujuan utama pendidikan karakter. 

Berkaitan dengan hal ini, metode pendidikan yang dianjurkan oleh 

Abdurrahman An-Nahlawi dirasa dapat menjadi pertimbangan para 

pendidik dalam menginternalisasikan pendidikan karakter kepada 

semua peserta didik. Metode-metode yang ditawarkan an-Nahlawi 

adalah sebagai berikut : 

a. Metode Percakapan  
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Metode percakapan/dialog ialah percakapan silih 

berganti antara dua pihak atau lebih melalui tanya jawab 

mengenai topik, dan dengan sengaja diarahkan kepada satu 

tujuan yang dikehendaki. Dalam proses pendidikan metode 

hiwar mempunyai dampak yang sangat mendalam terhadap jiwa 

pendengar atau pembaca yang mengikuti topik percakapan 

dengan seksama dan penuh perhatian. 

b. Metode Cerita 

Dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, kisah 

sebagai metode pendukung pelaksanaan pendidikan memiliki 

peranan yang sangat penting, karena dalam kisah-kisah terdapat 

berbagai keteladanan dan edukasi. 

c. Metode Perumpamaan 

Metode perumpamaan ini juga baik digunakan oleh para 

guru dalam mengajari peserta didiknya terutama dalam 

menanamkan karakter kepada mereka. Cara penggunaan metode 

amtsal ini hamper sama dengan metode kisah, yaitu dengan 

berceramah (berkisah atau membacakan kisah) atau membaca 

teks. 

d. Metode Keteladanan 

Dalam penanaman karakter kepada peserta didik di 

sekolah, keteladanan merupakan metode yang lebih efektif dan 

efisien. Karena peserta didik (terutama siswa pada usia 
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pendidikan dasar dan menengah) pada umumnya cenderung 

meneladani (meniru) guru atau pendidiknya. Hal ini memang 

karena secara psikologis siswa memang senang meniru, tidak 

saja yang baik, bahkan terkadang yang jeleknya pun mereka tiru. 

Lebih lanjut dikatakan, bahwa untuk mendukung 

keterlaksanaan pendidikan karakter, satuan pendidikan formal 

dan non formal harus dikondisikan sebagai pendukung utama 

kegiatan tersebut. Satuan pendidikan formal dan non formal 

harus menunjukkan keteladanan yang mencerminkan nilai-nilai 

karakter yang ingin dikembangkan. Misalnya toilet yang selalu 

bersih, bak sampah ada di berbagai tempat dan selalu 

dibersihkan, satuan pendidikan formal dan non formal terlihat 

rapi, dan alat belajar ditempatkan teratur. 

Selain itu, keteladanan juga dapat ditunjukkan dalam 

perilaku dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan dalam 

memberikan contoh tindakan-tindakan yang baik, sehingga 

diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik untuk 

mencontohnya. 

e. Metode Pembiasaan 

Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan 

secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. 

Metode pembiasaan (habituation) ini berintikan pengalaman. 

Karena yang dibiasakan itu ialah sesuatu yang diamalkan. Dan 
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inti kebiasaan adalah pengulangan. Pembiasaan menempatkan 

manusia sebagai sesuatu yang istimewa, yang dapat menghemat 

kekuatan, karena akan menjadi kebiasaan yang melekat dan 

spontan, agar kegiatan itu dapat dilakukan dalam setiap 

pekerjaan. Oleh karenanya, menurut para pakar, metode ini 

sangat efektif dalam rangka pembinaan karakter dan kepribadian 

anak. 

f. Metode „Ibrah dan Mau‟idah 

Menurut an-Nahlawi kedua kata tersebut memiliki 

perbedaan dari segi makna. Ibrah berarti suatu kondisi psikis 

yang menyampaikan manusia kepada intisari sesuatu yang 

disaksikan, dihadapi dengan menggunakan nalar yang 

menyebabkan hati mengakuinya. Adapun kata Mau‟idah  ialah 

nasihat yang lembut yang diterima oleh hati dengan cara 

menjelaskan pahala atau ancamannya. 

g. Metode Janji dan Ancaman 

Metode ini didasarkan atas fitrah manusia, yaitu sifat 

keinginan kepada kesenangan, keselamatan, dan tidak 

menginginkan kesedihan dan kesengsaraan. Targhib dan tarhib 

dalam pendidikan Islam memiliki perbedaan dengan metode 

hukuman dalam pendidikan barat. Perbedaan mendasar menurut 

Ahmad Tafsir adalah Targhib dan tarhib bersandar kepada 
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ajaran Allah, sedangkan ganjaran dan hukuman bersandarkan 

ganjaran hukuman duniawi.
61

 

 

c. Evaluasi Pendidikan Karakter Religius 

1. Pengertian Evaluasi Pendidikan Karakter Religius 

Evaluasi pendidikan karakter religius adalah penilaian 

yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian 

kompetensi karakter religius dari peserta didik yang meliputi 

aspek menerima dan memerhatikan (receiving dan attending), 

merespon atau menanggapi (responding), menilai atau 

menghargai (valuing), mengorganisasi atau mengelola 

(organization), dan berkarakter (characterization). Dalam 

kurikullum 2013 sikap dibagi menjadi dua, yakni sikap 

spiritual dan sikap sosial. Bahkan kompetensi sikap masuk 

menjadi kompetensi diri, yakni kompetensi inti (KL 1) untuk 

sikap spiritual dan kompetensi inti 2 (KL 2) untuk sikap 

sosial.
62

 

Paling tidak ada tiga alasan penting untuk menilai 

sebuah inisiatif pendidikan karakter: (1) Apa yang diukur, 

perihal; motivasi dan akuntabilitas staf untuk 

mengimplementasikan usaha pendidikan karakater akan 
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menjadi lebih besar apabila terdapat perencanaan untuk 

menilai hasil; (2) penilaian akan menyampaikan kepada Anda 

sampai tingkat manakah program pendidikan karakter Anda 

sebenarnya membuat perbedaan; dan (3) data penilaian 

kemudian dapat digunakan untuk memandu pengambilan 

keputusan tentang bagaimana caranya meningkatkan 

keefektifan program tersebut.
63

 

Pekerjaan penilaian yang diperlukan lebih mungkin 

untuk dilakukan apabila sekolah membentuk sebuah komite 

penilaian yang memiliki tanggung jawab ini. Usaha penilaian 

dapat diawali secara sederhana dan meluas dari waktu ke 

waktu. Pada akhirnya, penilaian harus mencoba menjawab 

keempat pertanyaan berikut ini: 

a) Sampai tingkat manakah para staf mengimplementasikan 

program pendidikan karakter sebagaimana yang 

diinginkan? Anda dapat dengan wajar mengekspektasikan 

dampak program hanya sampai pada tingkat di mana para 

staf mempraktikkan program tersebut secara kompeten. 

Laporan diri guru dan observasi kepala sekolah dapat 

berperan sebagai sumber data bagi implementasi staf.   

b) Sampai tingkat manakah para siswa memahami kebaikan 

sasaran yang diajarkan di kelas mereka? Dapatkah para 
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siswa mendefinisikannya? Dapatkah mereka memberikan 

beberapa contoh perilaku? Dapatkah mereka menulis 

tentang saat di mana mereka menunjukkan atau tidak 

menunjukkan kabaikan tertentu? Dapatkah mereka 

mendeskripsikan bagaimana caranya seorang panutan 

model tertentu mencontohkan suatu kebaikan?  

c) Sampai tingkat manakah para siswa berkembang dalam 

hal mempraktikkan kebaikan tersebut? Perkembangan 

dapat diukur melalui data sekolah seperti rujukan disiplin, 

skor ujian, dan tindakan prososial seperti menjadi relawan 

untuk aktivitas peleyanan atau kepemimpinan; survei 

iklim sekolah; dan data dari survei yang difokuskan pada 

apek karakter tertentu seperti kejujuran akademik.    

d) Sampai tingkat manakah perilaku para siswa mengalami 

peningkatan atau perbaikan dalam bagian tertentu di 

lingkungan sekolah atau di dalam kehidupan sekolah? 

Area spesifik di bagian ini termasuk koridor, kafetaria atau 

kantin, arena bermain, bus sekolah, dan pertandingan 

atletik.  

2. Ruang Lingkup Evaluasi Pendidikan Karakter Religius 

Evaluasi hasil belajar peserta didik mencakup 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk 
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menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar 

yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang 

lingkup materi, kompetensi mata pelajaran/kompetensi 

muatan/kompetensi program, dan proses.
64

 

Dalam ranah sikap itu terdapat lima jenjang proses 

berfikir, yakni; (1) menerima dan memerhatikan (receiving dan 

attending), (2) merespon atau menanggapi (responding), (3) 

menilai atau menghargai (valuing), (4) mengorganisasi atau 

mengelola (organization), dan (5) berkarakter 

(characterization).
65

 

3. Kelebihan dan Kelemahan Evaluasi Pendididan Karakter 

Religius 

a) Kelebihan evaluasi karakter religius 

1) Dapat dilakukan bersamaan dengan proses belajar 

mengajar 

2) Dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung 

melalui hasil kerja peserta didik 

3) Dapat mengetahui faktor penyebab berhasil tidaknya 

proses pembelajaran peserta didik 

4) Mengajak peserta didik bersikap jujur 

5) Mengajak peserta didik menjalankan tugasnya supaya 

tepat waktu 
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6) Sikap peserta didik terhadap pelajaran dapat diketahui 

7) Dapat mengetahui faktor-faktor keterbatasan peserta 

didik 

8) Dapat melihat karakter peserta didik sehingga kendala 

yang muncul dapat diatasi 

9) Peserta didik akan termotivasi untuk terus berbenah diri 

kreatifitas sangat dituntut 

10) Dapat meredam egoisme individu setelah diberi tahu 

sikapnya 

11) Peserta didik bisa kerjasama dan saling menghargai 

antar teman  

b) Kelemahan evaluasi pendidikan karakter religius 

1) Sulit melakukan pengamatan pada jumlah peserta didik 

yang terlalu banyak 

2) Membutuhkan alat penilaian yang tepat 

3) Memerlukan waktu pengamatan yang cukup lama 

4) Menuntut profesionalisme guru karena mengamati 

peserta didik yang bervariasi 

5) Penialaiannya subyektif 

6) Kurang dapat dijadikan acuan karena sikap peserta 

didik dapat berubah-ubah 

7) Terlalu banyak format yang melelahkan guru, perlu 

persiapan yang lengkap 
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8) Sulit mengadopsi sikap peserta didik yang beragam 

9) Sulit menyamakan persepsi karena latar belakang yang 

berbeda 

10) Sikap peserta didik yang kurang terbuka menyulitkan 

penilaian 

11) Sangat tergantung situasi yang sedang dialami peserta 

didik sehingga hasilnya berpeluang berbeda 

12) Jawaban peserta didik sulit diuji kejujurannya 

13) Guru lebih menanggapi peserta didik yang lebih aktif 

saja, yang kurang aktif kurang terpantau 

14) Kadang tidak sejalan dengan intelegensinya. 

c) Teknik dan instrumen evaluasi pendidikan karakter religius 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 

Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pendidik melakukan 

penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian 

diri, penilaian “teman sejawat” (peer evaluation) oleh 

peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk 

observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik 

adalah daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang 
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disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan 

pendidik.
66

 

1) Observasi merupakan teknik evaluasi yang dilakukan 

secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, 

baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah 

indikator perilaku yang diamati. 

2) Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara 

meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan 

dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian 

kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar 

penilaian diri. 

3) Penilaian antar peserta didik merupakan teknik 

penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk 

saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. 

Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian 

antarpeserta didik. 

4) Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar 

kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang 

kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan 

dengan sikap dan perilaku. 
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Dalam melakukan evaluasi kompetensi sikap 

spiritual dan sosial harus mengacu pada indikator yang 

dirinci dari Kompetensi Dasar (KD) dari kompetensi inti 

spiritual dan sosial yang ada dikerangka dasar dan struktur 

kurikulum untuk jenjang dari dasar sampai menengah. Oleh 

karena itu, guru harus merinci setiap KD dari kompetendi 

inti menjadi indikator pencapaian kompetensi sikap spiritual 

dan sosial yang nantinya akan dinilai oleh guru dalam 

bentuk perilaku peserta didik sehari-hari. 

Berdasarkan keperluan pada penemuan data tentang 

output peserta didik di sekolah ini peneliti akan 

menggunakan instrumen penilaian melalui observasi dan 

jurnal.   

B. Lembaga Pendidikan Dasar Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya atau 

terlaksananya kegiatan pendidikan yang fasilitasnya dapat berupa; 

rumah, madrasah, masjid, mushala atau surau, majlis ta‟lim, pondok 

pesantren, balai musyawarah, sekolah, perkantoran dan sebagainya.
67

 

Lembaga pendidikan formal berupa sekolah, pondok pesantren 

yang sederajat dengan madrasah yang diakui, bahkan diakreditasi oleh 

Dinas Pendidikan Nasional. Lembaga pendidikan nonformal adalah 
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keluarga dan lingkungan masyarakat. Dengan memanfaatkan berbagai 

fasilitas umum yang dimiliki masyarakat, misalnya masjid, musala, balai 

musyawarah, rumah penduduk, dan sebagainya untuk melaksanakan 

pendidikan Islam.  

Kelembagaan pendidikan Islam dapat dikembangkan di 

masyarakat tanpa terpaku oleh lembaga-lembaga yang sifatnya formal. 

Oleh karena itu, pengembangannya akan mempermudah masyarakat 

menerima dan menambah ilmu pengetahuan agama Islam khususnya dan 

umumnya berbagai ilmu yang bermanfaat untuk diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ibu-ibu PKK mengadakan 

pengajian keliling seminggu sekali ke rumah-rumah penduduk setiap RT 

dan RW maka program ini merupakan upaya memanfaatkan lembaga 

nonformal untuk mengembangkan syiar Islam sekaligus pendidikan 

Islam di masyarakat.       

2. Varian Lembaga Pendidikan Islam 

Lembaga pendidikan Islam merupakan konsep yang luas. Dalam 

konteks Indonesia, lembaga pendidikan mencakup pesantren, madrasah, 

dan sekolah Islam. Pesantren juga memiliki beberapa varian di Indonesia. 

Sebagai akibat modernisasi, sebagian pesantren mengadopsi lembaga 

madrasah di dalamnya, tetapi sebagian lain tetap sebagai lembaga 

pendidikan tradisional yang mengandalkan metodologi pembelajaran 

tradisional. Berdasarkan argumen ini, lembaga pendidikan Islam 
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Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagaimana 

tampak dalam Tabel di halaman berikut ini.
68

 

 

 

 

TABEL 1 

Kelompok Lembaga Pendidikan Islam 

Kelompok Lembaga 
Lama 

Belajar 
Kurikulum Status 

I. Madrasah 
1. Madrasah Ibtidaiyah   

2. Madrasah Tsanawiyah  

3. Madrasah Aliyah  

a. Madrasah Aliyah Keagamaan  

b. Madrasah Aliyah Keterampilan 

 

6 tahun 

3 tahun 

3 tahun 

3 tahun 

3 tahun 

 

Islam-umum 

Islam-umum 

Islam-umum  

Islam-umum  

Islam-umum 

 

Negeri/swasta 

Negeri/swasta 

Negeri/swasta 

Negeri/swasta 

Negeri/swasta 

 

II. Madrasah Diniyah 
1.Madrasah Diniyah Awaliyah 

2. Madrasah Diniyah Wustha 

3. Madrasah Diniyah „Ulya 

 

4 tahun 

2 tahun  

2 tahun 

 

Islam  

Islam  

Islam 

 

Swasta 

Swasta 

Swasta 

III. Pesantren Salafiyah  - Islam  Swasta  

IV. Kulliyatul Muallimin al-

Islamiyah  

6 tahun Islam-umum Swasta  

V. Sekolah Islam  
1. Sekolah Dasar Islam  

2. Sekolah Menengah Pertama 

Islam 

3. Sekolah Menengah Atas Islam    

 

6 tahun 

3 tahun 

3 tahun 

 

Umum-Islam 

Umum-Islam  

Umum- Islam  

 

Swasta 

Swasta  

Swasta  

 

Tampak bahwa keragaman merupakan karakter utama 

pendidikan Islam Indonesia. Indonesia tidak hanya mengenal pesantren, 

madrasah, sekolah, lebih dari itu di dalamnya juga terdapat beberapa 

varian. Masing-masing varian dibedakan oleh materi pembelajaran yang 

ditawarkan, waktu pembelajaran, dan relasinya dengan negara. 
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Kelompok pertama, yaitu kelompok madrasah, merupakan varian 

lembaga pendidikan Islam yang mengombinasikan mata pelajaran agama 

dan mata pelajaran umum. Untuk tingkat pendidikan dasar, disebut 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan masa belajar 6 tahun; untuk tingkat 

pendidikan menengah pertama, disebut Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

dengan masa belajar 3 tahun; dan untuk tingkat pendidikan menengah 

disebut Madrasah Aliyah (MA) dengan masa belajar 3 tahun. Madrasah 

kelompok ini merupakan model madrasah paling banyak dijumpai di 

Indonesia dengan jumlah yang banyak dan tingkat penyebaran yang 

merata. Tingkat keanekaragaman madrasah kelompok pertama ini juga 

cukup besar. Keanekaragaman itu tidak hanya menyangkut hal-hal yang 

bersifat fisik dan kuantitatif seperti bangunan, kelas, fasilitas pendidikan, 

dan jumlah murid, tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat kualitatif 

seperti tujuan pendidikan, kurikulum, dan ideologi keagamaan.  

Kedua, kelompok madrasah yang hanya mengajarkan 

pengetahuan keislaman, termasuk bahasa Arab, yaitu Madrasah Diniyah. 

Untuk tingkat pendidikan dasar disebut dengan Madrasah Diniyah 

Awaliyah dengan masa belajar 4 tahun;  untuk tingkat pendidikan 

menengah pertama disebut dengan Madrasah Diniyah Wustha dengan 

masa belajar 2 tahun; dan untuk tingkat pendidikan menengah atas 

disebut dengan Madrasah Diniyah Ulya dengan masa belajar 2 tahun. 

Madrasah Diniyah ditawarkan kepada generasi muda muslim sebagai 

komplementer terhadap pendidikan umum yang ditempuh, baik tingkat 
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SD, SMP, maupun SMA. Kelompok kedua juga memiliki keterkaitan 

dengan kelompok ketiga, yaitu kelompok pesantren salafiyah. Ini 

merupakan jenis pesantren ynag tidak menawarkan pendidikan formal 

kepada santri. Pesantren ini menawarkan sistem pembelajaran tradisional 

dengan materi utama ilmu-ilmu keislaman. Kitab kuning merupakan 

referensi utama dalam pesantren jenis ini.  

Madrasah Diniyah, pada hakikatnya merupakan bentuk 

pelembagaan lembaga pendidikan Islam tradisional dengan tingkatan 

dibawah pesantren. Dalam konteks, terdapat kesan yang sulit dihindari 

bahwa lembaga pendidikan ini merupakan perkembangan lebih lanjut 

dari pelajaran membaca Al-qur‟an yang diberikan oleh ustadz di 

mushalla (jawa: langgar), yaitu tempat ibadah yang berukuran lebih kecil 

dibandingkan masjid. Di langgar, anak-anak muslim belajar alfabet Arab 

ynag dilanjutkan dengan belajar membaca ayat-ayat pendek Al-qur‟an, 

yang dikenal dengan istilah juz amma, dengan suara keras dibawah 

bimbingan guru- biasanya tokoh  agama setempat- yang tidak memungut 

bayaran. Setelah berhasil mempelajari juz amma, pelajaran akan berlanjut 

pada al-qur‟an secara lengkap yang diakhiri dengan acara khataman 

untuk mensyukuri tuntasnya bacaan al-qur‟an sebanyak 30 juz. Jika 

menghendaki, setelah dipandang mampu membaca al-qur‟an sesuai 

dengan kaedah pembacaan yang benar (sesuai dengan aturan dalam ilmu 

tajwid), seorang anak akan melanjutkan pendidikannya ke pesantren 

untuk memperdalam pelajaran agama. Tradisi belajar al-qur‟an di 
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Mushalla inilah  kemudian dilembagakan dalam bentuk Madrasah 

Diniyah dengan kurikulum yang lebih terstruktur dan metode yang lebih 

sistematis.  

Keempat, kelompok lembaga pendidikan Islam yang 

mengombinasikan pengetahuan agama dan pengetahuan umum, tetapi 

menamakan dirinya dengan Kulliyatul Mu‟allimin al- Islamiyah (KMI), 

atau mu‟allimin. KMI atau Mu‟allimin merupakan lembaga pendidikan 

tingkat menengah dengan masa belajar 6 tahun. Berbeda dengan 

madrasah pada kelompok pertama dan kedua, KMI pada umumnya 

digunakan oleh Pondok Modern Gontor, dan pondok-pondok lain yang 

menjadikan Pondok Modern sebagai model. Dalam  konteks pesantren, 

Pondok Modern sering kali dimasukkan ke dalam “pesantren 

independen”. Termasuk dalam kelompok ini adalah pesantren 

“Independen- Salafi”.  

Kelima, kelompok lembaga pendidikan Islam yang menyebut 

dirinya dengan istilah sekolah Islam. Ini merupakan perkembangan lebih 

lanjut  dari konsep “ HIS met de Qur‟an”. Seperti telah disebutkan, 

sekolah Islam merupakan fenomena muslim perkotaan. Meskipun 

sekolah Islam dimasukkan ke dalam kategori lembaga pendidikan Islam, 

dua hal penting diperhatikan. Pertama,  secara administratif dan 

struktural, sekolah Islam berada di bawah Departemen Pendidikan. 

Kedua, dalam konteks kurikulum „sekolah Islam‟ memberikan 
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penekanan terhadap sains modern seperti matematika, fisika, kimia, dan 

biologi, sementara mata pelajaran Islam sebagai komplementer.          

3. Eksistensi Sekolah Umum yang berciri khas Agama Islam 

Pengembangan pendidikan madrasah tampaknya tidak dapat 

ditangani secara parsial atau setengah-tengah, tetapi memerlukan 

pemikiran pengembangan yang utuh sebagai konsekuensi dari 

identitasnya sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam, 

terutama ketika dihadapkan pada kebijakan pembangunan nasional 

bidang pendidikan yang menekankan pada peningkatan kualitas SDM. 

Menurut Wardiman Joyonegoro , manusia yang berkualitas itu setidak-

tidaknya mempunyai dua kompetensi, yaitu kompetensi bidang imtaq 

(iman dan taqwa) dan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi).
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Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pada periode H.A. 

Mukti Ali (mantan menteri Agama RI), ia menawarkan konsep alternatif 

pengembangan madrasah melalui kebijakan SKB 3 Menteri, yang 

berusaha mensejajarkan kualitas madrasah dengan non madrasah, dengan 

porsi kurikulum 70% umum dan 30% agama. Pada periode Menteri 

Agama Munawir Sadzali menawarkan konsep Madrasah Aliyah Program 

Khusus (MAPK). Dan pada periode Menteri Agama RI H. Tarmizi Taher 

menawarkan konsep Madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas 

agama Islam, yang sedang berjalan hingga sekarang. 
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Dilihat dari isu sentralnya, Mukti Ali rupanya ingin mendobrak 

pemahaman masyarakat yang bernada sumbang terhadap eksistensi 

madrasah, dimana ia selalu didudukkan dalam posisi marginal, karena ia 

hanya berkutat pada kajian masalah keagamaan Islam dan miskin 

pengetahuan umum, sehingga outputnya pun kurang diperhitungkan oleh 

masyarakat. Dengan munculnya SKB 3 Menteri ( Menteri Agama, 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) pada 

tahun 1975 tentang “ peningkatan mutu pendidikan pada madrasah”, 

rupanya masyarakat mulai memahami eksistensi madrasah tersebut 

dalam konteks pendidikan nasional. Di dalam bab II pasal 2 dinyatakan, 

bahwa: (1) ijazah Madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan 

ijasah sekolah umum yang setingkat; (2) lulusan Madrasah dapat 

melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas; dan (3) siswa 

Madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.  

Hanya saja ruh dari SKB tersebut rupanya belum banyak 

ditangkap dan dipahami oleh para pembina dan pengelola  Madrasah itu 

sendiri. Porsi 70% pengetahuan umum dan 30% pengetahuan agama 

rupanya dipahami secara simbolik-kuantitatif dan bukan substansial-

kualitatif, sehingga lagi-lagi outputnya menjadi mandul, penguasaan 

pengetahuan umum masih dangkal dan pengetahuan agamanya pun tidak 

jauh berbeda. 

 

 


