
 

1 

 

PERAN GURU PAI DALAM PEMBINAAN KARAKTER 

RELIGIUS SMK BERBASIS PONDOK PESANTREN 

(Studi Kasus Peserta Didik Kelas X di SMK PGRI 2 Ponorogo) 

SKRIPSI 
 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh: 

LAILI AL FIYAH 

NIM: 210315360 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 

(IAIN) PONOROGO 

AGUSTUS 2019 



2 

 

PERAN GURU PAI DALAM PEMBINAAN KARAKTER 

RELIGIUS SMK BERBASIS PONDOK PESANTREN 

(Studi Kasus Peserta Didik Kelas X di SMK PGRI 2 Ponorogo) 

SKRIPSI 
 

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan 

Program Sarjana 

Pendidikan Agama Islam 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh: 

LAILI AL FIYAH 

NIM: 210315360 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 

(IAIN) PONOROGO 

AGUSTUS 2019



3 

 

ABSTRAK 

Al Fiyah, Laili. 2019. Peran Guru PAI Dalam Pembinaan Karakter 

Religius SMK Berbasis Pondok Pesantren (Studi Kasus 

Peserta Didik Kelas X di SMK PGRI 2 Ponorogo).   

 Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing: Lia Amalia, S.Ag., M.Si. 

 

Kata Kunci: Peran Guru PAI, Karakter Religius, SMK Berbasis 

Pondok Pesantren 

 

  Sekolah Menengah Kejuruan berbasis pondok pesantren 

merupakan model pendidikan masa depan untuk melahirkan tenaga-

tenaga profesional yang memiliki karakter (religius dan moral), 

pengetahuan dan keterampilan. Maksud dan tujuan dari adanya 

penelitian ini merupakan sebagian besar seluruh guru terutama guru 

PAI kurang mengenal dan mengerti karakter dan kebiasaaan dari 

masing-masing peserta didik sehingga guru merasa kesulitan untuk 

melakukan pendekatan, mengontrol dan membimbing anak didiknya 

dan sebagai wujud antisipasi dari banyaknya kenakalan remaja, 

degradasi moral yang terjadi terutama pada anak-anak tingkat SMK, 

anak didik berasal dari latar belakang lulusan sekolah menengah 

pertama (SMP) berbasis keagamaan ataupun non keagamaan yang 

berbeda-beda serta pendalaman ilmu keagamaan mereka yang minim. 

Demi mengantisipasi beberapa permasalahan tersebut maka guru agama 

sebagai garda terdepan dalam pembinaan karakter religius peserta didik 

diharapkan mampu berperan aktif untuk menanamkan dan 

mengembangkan karakter religius peserta didiknya agar terhindar dari 

kenakalan remaja, degradasi moral, minimnya pendalaman ilmu 

keagamaan, dan membimbing anak didiknya untuk taat beribadah. 

Berdasarkan realita yang telah dipaparkan, dengan peran guru 

pendidikan agama Islam (PAI) diharapkan dapat mengubah siswa-

siswinya menjadi pribadi yang lebih baik, karakter religius yang baik 

tidak hanya waktu di sekolah tetapi saat di rumah juga. 



4 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk menemukan; (1) bagaimana peran guru PAI dalam 

pembinaan karakter religius SMK berbasis pondok pesantren peserta 

didik kelas X di SMK PGRI 2 Ponorogo, (2) apa saja faktor yang 

mendukung dan menghambat dalam pembinaan karakter religius SMK 

berbasis pondok pesantren peserta didik kelas X di SMK PGRI 2 

Ponorogo. 

Pada penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus, 
peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Data yang berbentuk kata-kata didapatkan dari para 

informan, sedangkan data-data tambahan berupa dokumen. Lalu teknik 

analisis data dengan menggunakan konsep Miles dan Huberman yang 

mencangkup reduksi data (data redution), penyajian data (data display), 

dan penarikan kesimpulan (verifikasi) secara induktif. 

Hasil penelitian secara ringkas menunjukkan bahwa pertama, 

peran guru PAI dalam pembinaan karakter religius SMK berbasis 

pondok pesantren meliputi; upaya guru PAI untuk pembinaan karakter 

religius anak didiknya sudah mampu membina dan membimbing, 

memberikan contoh keteladanan dan nasihat serta memberikan reward 

& hukuman untuk anak didiknya, kemudian pelaksanaan upaya guru 

PAI dalam pembinaan karakter religius diwujudkan dalam bentuk 

pelaksanaan program keagamaan dilanjutkan hasil dari pembinaan 

karakter religius di dapat melalui evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh 

para guru PAI di sekolah dan para ustadz di pondok. Kedua, faktor 

pendukung dan penghambat guru PAI dalam pembinaan karakter 

religius SMK berbasis pondok pesantren pada peserta didik kelas X di 

SMK PGRI 2 Ponorogo dibagi menjadi dua faktor yaitu internal dan 

eksternal. Faktor-faktor tersebut lebih dominan pada faktor eksternal 

yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan sosial 

dimanapun anak didik berada. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari 

pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan ataupun pembelajaran 

bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan dilakukan oleh siapa 

saja. Pendidikan seakan sudah menjadi suatu kebutuhan yang 

harus dipenuhi oleh orang yang hidup di bumi. Baik secara 

sadar maupun tidak sadar manusia pasti pernah mengalami 

pendidikan di dalam hidupnya. Pendidikan tersebut antara lain 

berkaitan dengan pendidikan sosial, politik, budaya, dan juga 

pendidikan agama. 

Pendidikan agama memiliki peranan yang sangat penting 

dalam sistem pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang 

No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

9 
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spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan Negara.
1
 Definisi tersebut termasuk 

perumusan pendidikan yang baik dan sempurna saat ini di 

Indonesia sehingga dapat menjadi acuan oleh masyarakat dan 

bangsa Indonesia. 

Di dalam GBPP (Garis-Garis Besar Program Pengajaran) 

PAI di sekolah umum, dijelaskan bahwa pendidikan agama 

Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam 

meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama 

Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan 

dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain 

dalam hubungan kerukunan antarumat beragama dalam 

masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.
2
 Pendidikan 

Agama di lembaga pendidikan bagaimanapun akan memberi 

                                                 
1
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 32.  

2
 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 

75-76. 
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pengaruh bagi pembentukan jiwa keagamaan pada anak. Namun 

demikian, besar kecilnya pengaruh tersebut sangat tergantung 

pada berbagai faktor yang dapat memotivasi anak untuk 

memahami nilai-nilai agama. Sebab pendidikan agama pada 

hakikatnya merupakan pendidikan nilai.
3
 Oleh karena itu, 

pendidikan agama lebih dititikberatkan pada bagaimana 

membentuk kebiasaan yang selaras dengan tuntunan agama. 

Pendidikan agama Islam dapat merupakan program yang 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam 

serta diikuti tuntunan untuk menghormati penganut agama lain 

dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama 

hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.
4
 Dengan 

demikian, konsep pendidikan agama Islam dalam membentuk 

                                                 
3
 Jalaluddin, Psikologi Agama Memahami Perilaku Dengan 

Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2016), 256. 
4
 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan 

Pemikiran dan Kepribadian Muslim, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 

6. 
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kepribadian peserta didik merujuk pada kemampuan dasar yang 

sudah dimiliki oleh peserta didik itu sendiri, yang diarahkan 

untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan 

pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga sikap 

keagamaam peserta didik senantiasa sesuai dengan ajaran-ajaran 

Islam.  

Secara umum, pendidikan sebagai upaya yang dengan 

sadar dirancang untuk membantu individu mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan, dan kepribadiannya. Sedangkan 

karakter religius, diartikan oleh Sudrajat sebagai nilai-nilai 

perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha 

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

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

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

budaya, dan adat istiadat.
5
 Atas dasar itu, karakter religius yang 

melekat kepada diri seseorang akan mempengaruhi orang 

                                                 
5
 Vivik Shofiah dan Raudatussalamah, “Self-Efficacy dan Self Regulation 

Sebagai Unsur Penting dalam Pendidikan Karakter,” Jurnal Penelitian Sosial 

Keagamaan, Vol.17, 2 (Juli-Desember 2014), 214-215. 
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disekitarnya untuk berperilaku religius juga, karena karakter 

religius yang melekat pada diri seseorang akan terlihat dari cara 

berpikir dan bertindak, yang selalu dijiwai dengan nilai-nilai 

religius. Pembinaan karakter khusunya pembinaan karakter 

religius bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana 

yang salah, lebih dari itu, dapat menanamkan kebiasaan tentang 

hal yang religi dan kebiasaan berperilaku baik sehingga peserta 

didik menjadi paham tentang mana yang benar dan salah, 

mampu merasakan nilai norma yang baik dan terbiasa 

melakukannya. 

Di dalam pendidikan itu sendiri terdapat unsur guru. Guru 

merupakan sosok yang sangat dihormati karena memiliki andil 

yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di 

sekolah. Dan guru juga sangat berperan dalam membantu 

perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya 

secara optimal serta membantu membentuk watak peserta didik. 

Guru agama adalah seseorang yang mengajar dan mendidik 
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agama Islam dengan membimbing, menuntun, memberi 

tauladan dan membantu mengantarkan anak didiknya ke arah 

kedewasaan jasmani dan rohani.
6
 Selain harus melaksanakan 

kewajibannya seperti yang disebutkan, guru agama Islam harus 

mampu memberikan perhatian dan tindakan terhadap kenakalan 

atau tingkah laku anak didiknya yang tidak baik, seperti berkata 

kotor, berbohong, bertengkar sesama temannya, dan ramai 

ketika dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan tujuan 

pendidikan agama yang hendak di capai yaitu membimbing 

anak agar menjadi seorang muslim yang sejati, beriman teguh, 

beramal sholeh dan berakhlak mulia, serta berguna bagi 

masyarakat, agama dan negara. 

Sekolah Menengah Kejuruan berbasis pondok pesantren 

merupakan model pendidikan masa depan untuk melahirkan 

tenaga-tenaga profesional yang memiliki karakter (religius dan 

moral), pengetahuan dan keterampilan. Melihat pentingnya 

sebuah lembaga formal yang unggul dalam pengetahuan umum 

                                                 
6
 Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Aksara,1994), 45. 
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dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keIslaman, 

berkembang SMK berbasis pondok pesantren yakni sebuah 

lembaga pendidikan alternatif yang diharapkan dapat mencetak 

lulusan yang intelektual, mempunyai kompetensi yang mapan, 

kedisiplinan yang baik serta menjunjung tinggi akhaqul 

karimah. 

Dewasa ini pembahasan tentang peran guru pendidikan 

agama Islam (PAI) dalam pembinaan karakter religius siswa di 

SMK berbasis pondok pesantren menjadi wacana yang menarik 

diperbincangkan dunia pendidikan karena sebagai sekolah 

menengah kejuruan swasta lembaga tersebut satu-satunya SMK 

yang berbasis pondok pesantren di wilayah Kabupaten 

Ponorogo. Selama ini, lulusan SMK hanya memiliki satu-satu 

kalau punya keterampilan, belum tentu bermoral dan beragama 

atau sebaliknya bermoral dan beragama tetapi belum tentu 

terampil dan masih ada siswa yang memilki karakter religius 

dan moral yang minim sehingga ketika lulus dari SMK dan  
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terjun pada dunia kerja dikhawatirkan tidak konsisten, tidak 

kompeten terhadap pekerjaannya, tidak menghargai sesama 

pekerja, tidak toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, 

tidak berperilaku sopan dan saling menjatuhkan satu sama lain, 

berasal dari latar belakang lulusan SMK yang berbeda-beda 

serta nol didalam pengetahuan keagamaan.
7
 

Dalam perjuangannya guru pendidikan agama Islam di 

SMK PGRI 2 Ponorogo dihadapkan dengan permasalahan yang 

sangat kompleks. Salah satunya yaitu sebagian besar seluruh 

guru terutama guru PAI kurang mengenal dan mengerti karakter 

dan kebiasaaan dari masing-masing peserta didik sehingga guru 

merasa kesulitan untuk melakukan pendekatan, mengontrol dan 

membimbing anak didiknya. Waktu yang disediakan di sekolah 

untuk mata pelajaran PAI relatif singkat hanya 2 jam dalam 

seminggu sehingga guru ketika melakukan pembinaan pada 

anak didiknya kurang maksimal, kurang efektif, kurang 

                                                 
7
 Hasil wawancara dengan Bapak Khusnul Huda, M.Pd.I. selaku Guru 

PAI SMK PGRI 2 Ponorogo, 08 April 2019 di Ruang Kesiswaan SMK PGRI 2 

Ponorogo, pukul 09.15 WIB. 



17 

 

melakukan pengawasan dan monitoring terhadap tingkah laku 

dan karakter peserta didiknya serta sebagian guru lebih 

menekankan anak didiknya pada aspek kognitif saja, jadi kurang 

memperhatikan sisi afektif dan psikomotorik siswa.  Nilai-nilai 

religiusitas hanya dihafalkan dan kadang diamalkan, padahal 

nilai religiusitas tidak hanya tampak ketika seseorang 

melakukan praktek ibadah saja namun nilai religiusitas nampak 

pada semua aktifitas keseharian religi seseorang. Ditambah 

kurangnya partisipasi dan kepekaan yang dimiliki oleh guru 

mata pelajaran umum dalam pembinaan karakter anak, sehingga 

semua yang menyangkut tentang karakter religius anak selalu 

diserahkan oleh guru PAI atau koordinator keagamaan.
8
 

Dengan peran guru PAI di sekolah maka secara tidak 

langsung pembinaan religi yang dilakukan oleh guru PAI akan 

menjadi suatu hal yang amat dibutuhkan dalam membina 

karakter religius siswa khususnya siswa kelas X. Di Sekolah 

                                                 
8
 Hasil wawancara dengan Bapak Tantowi Mu‟id, S.Ag. selaku 

Koordinator Keagamaan dan Guru PAI SMK PGRI 2 Ponorogo, 08 April 2019 

di Ruang Kurikulum SMK PGRI 2 Ponorogo, pukul 08.20 WIB. 
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Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 2 Ponorogo pembinaan religi 

siswa dilakukan melalui serangkaian kegiatan keagamaan yang 

diarahkan langsung oleh koordinator keagamaan di sekolah 

secara tertib, teratur dan terus-menerus yang wajib ditaati oleh 

seluruh komponen sekolah sesuai dengan kebijakan lembaga.  

Untuk itulah maksud dan tujuan dari adanya penelitian ini 

merupakan sebagai wujud antisipasi dari banyaknya kenakalan 

remaja yang terjadi terutama pada anak-anak tingkat SMK, 

berasal dari latar belakang lulusan sekolah menengah pertama 

(SMP) berbasis keagamaan ataupun non keagamaan yang 

berbeda-beda serta pendalaman ilmu keagamaan mereka yang 

minim. Demi mengantisipasi beberapa permasalahan tersebut 

maka guru agama sebagai garda terdepan dalam pembinaan 

karakter religius peserta didik diharapkan mampu berperan aktif 

untuk membentuk dan mengembangkan karakter religius peserta 

didiknya agar terhindar dari kenakalan remaja, degradasi moral, 
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minimnya pendalaman ilmu keagamaan, dan membimbing anak 

didiknya untuk taat beribadah. 

Berdasarkan realita yang telah dipaparkan, dengan peran 

guru pendidikan agama Islam (PAI) diharapkan dapat mengubah 

siswa-siswinya menjadi pribadi yang lebih baik, karakter 

religius yang baik tidak hanya waktu di sekolah tetapi saat di 

rumah juga. Dari sekian uraian tersebut, maka penelitian ini 

akan mengkaji tentang bagaimana peran guru pendidikan agama 

Islam (PAI) dalam membina karakter religius khususnya pada 

peserta didik kelas X di sekolah menengah kejuruan berbasis 

pondok pesantren. Dari latar belakang di atas peneliti 

mengangkat dengan judul “Peran Guru PAI Dalam 

Pembinaan Karakter Religius SMK Berbasis Pondok 

Pesantren (Studi Kasus Peserta Didik Kelas X di SMK PGRI 2 

Ponorogo)”.  
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B. Fokus Penelitian 

Dari beberapa masalah yang telah ditemukan,  maka fokus 

penelitian ini didasarkan pada keseluruhan “social situation” 

yang meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu tempat (place) yaitu: di SMK 

PGRI 2 Ponorogo, pelaku (actor) yaitu: guru PAI, ustad di 

pondok pesantren keterampilan Al-Ikhlas Babadan, peserta 

didik kelas X, koordinator keagamaan beserta pembina kegiatan 

keagamaan, dan aktivitas yaitu peranan atau tugas pokok guru 

PAI dalam membina karakter religius peserta didik khususnya 

kelas X agar dapat menanamkan dan mengembangkan karakter 

peserta didik yang berjiwa religius, taat beragama, akhlak yang 

baik, disiplin, sederhana, menghormati orang yang lebih tua, 

toleransi dalam beragama, memiliki adab yang baik, memiliki 

kepercayaan diri yang pekat sekaligus dapat menyesuaikan diri 

dengan kebutuhan industri dan memahami filosofi kehidupan 

beragama.  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan 

di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peran guru PAI dalam pembinaan karakter 

religius SMK berbasis pondok pesantren pada peserta didik 

kelas X ? 

2. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan 

penghambat dalam pembinaan karakter religius SMK 

berbasis pondok pesantren pada peserta didik kelas X ? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang berkaitan dengan 

permasalahan di atas adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peran guru PAI dalam pembinaan 

karakter religius SMK berbasis pondok pesantren pada 

peserta didik kelas X. 
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2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat 

dalam pembinaan karakter religius SMK berbasis pondok 

pesantren pada peserta didik kelas X. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat hasil penelitian ini di tinjau dari dua sisi, 

yaitu secara teoritis dan praktis. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat mengetahui seberapa besar peranan ataupun 

tugas pokok guru PAI dalam pembinaan karakter 

religius peserta didik. 

b. Dapat memberikan wawasan pemikiran mengenai 

peranan ataupun tugas pokok guru PAI dalam 

pembinaan karakter religius peserta didik. 

c. Dapat memberikan informasi kepada pendidik, 

mahasiswa, maupun penelitian lainnya yang ingin 
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mengetahui tentang peranan ataupun tugas pokok guru 

PAI dalam pembinaan karakter religius peserta didik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam 

penelitian serta sebagai satu pijakan awal untuk 

penelitian. 

b. Bagi Lembaga Pendidikan SMK PGRI 2 Ponorogo 

Hasil riset ini dapat menjadi referensi ke depan bagi 

pengelolaan SMK PGRI 2 Ponorogo untuk 

mengoptimalkan sistem pendidikan pondok pesantren 

dalam pembinaan berbagai karakter yang dimiliki 

peserta didik terutama pada karakter religius peserta 

didik. 

c. Bagi masyarakat  

Dapat dijadikan pengetahuan dalam bidang pendidikan 

sebagai bahan pertimbangan untuk memilih lembaga 
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yang berkualitas. Dan dapat memberikan kontribusi 

bagi masyarakat tentang pentingnya pembinaan 

karakter moral, pembiasaan akhlak dan pembinaan 

perilaku beragama untuk membentuk karakter pada 

remaja dan kepribadian diri pada remaja zaman 

sekarang. 

d. Bagi peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 

penambah informasi untuk menyusun rancangan 

penelitian lanjutan dengan menerapkan pendekatan 

metode dan strategi yang variatif. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk 

memeudahkan dan memberikan gambaran kepada para pembaca 

terhadap maksud yang terkandung dalam skripsi ini. Adapun 

sistematika pembahasannya sebagai berikut: 
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Bab I : Pendahuluan yang memuat latar belakang, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II : Telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori 

ditulis untuk memperkuat suatu judul penelitian, 

dengan adanya landasan teori maka antara data 

dengan teori akan saling melengkapi dan 

menguatkan. Kajian teori berisi tentang: pertama, 

pengertian guru dalam pendidikan Islam, pengertian 

Pendidikan Agama Islam, pengertian guru 

Pendidikan Agama Islam, dan peranan guru 

Pendidikan Agama Islam, kedua konsep karakter 

religius serta upaya guru PAI dalam 

mengembangkan karakter religius, penciptaan 

suasana religius di Sekolah, dan ketiga penjelasan 

tentang sekolah menengah kejuruan berbasis pondok 

pesantren. 
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Bab III : Metodologi penelitian yang memuat pendekatan dan 

jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, 

teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan 

data, dan tahapan-tahapan penelitian, dimana bab ini 

berisikan langkah yang digunakan untuk membahas 

secara rinci tentang peran guru PAI dalam 

pembinaan karakter religius SMK berbasis pondok 

pesantren pada peserta didik kelas X di SMK PGRI 

2 Ponorogo pada bab berikutnya. 

Bab IV : Temuan penelitian merupakan gambaran umum 

lokasi penelitian, deskripsi data ditulis untuk 

melanjutkan judul penelitian dimana peneliti 

mengambil judul di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

Bab V : Merupakan bab yang membahas analisis data dan 

hasil penelitian tentang peran guru PAI dalam 

pembinaan karakter religius SMK berbasis pondok 
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pesantren (Studi Kasus peserta didik X di SMK 

PGRI 2 Ponorogo) 

 Bab VI : Bab penutup merupakan bagian akhir penulisan 

skripsi yang terdiri dari dua sub bab yaitu 

kesimpulan dan saran. Dari pembahasan di atas 

maka perlu adanya suatu kesimpulan dan 

memberikan saran kepada penulis dan pembacanya 

agar segala hal yang dicapai bisa ditingkatkan lagi 

kearah yang lebih baik lagi. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN 

TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Disamping menggunakan buku-buku atau referensi yang 

relevan dan observasi lapanggan, peneliti juga melihat hasil 

penelitian terdahulu agar nantinya tidak terjadi kesamaan dan juga 

sebagai salah satu bahan acuan mengingat pengalaman adalah guru 

yang terbaik. Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Beny Adianto dengan judul “Strategi 

Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan 

Religiusitas Siswa Muslim di SMP Taman Harapan Malang”
9
 

menyimpulkan bahwa ada beberapa strategi yang diterapkan 

oleh guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

                                                 
9
 Beny Adianto, “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Meningkatkan Religiusitas Siswa Muslim di SMP Taman Harapan Malang”, 

Skripsi, Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Malang, 2016. 

28 
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religiusitas siswa muslim di SMP Taman Harapan Malang 

diantaranya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam 

kelas dan mengembangkan pembelajaran PAI melalui kegiatan 

keagamaan Islam seperti bimbingan rohani, sholat dhuha 

berjama‟ah, kegiatan infaq bersama, kegiatan pondok ramadhan 

dan pelaksanaan zakat. Seorang guru dituntut memiliki 

beberapa kemampuan dan kompetensi tertentu sebagai bagian 

dari profesionalisme guru. Salah satu kompetensi yang harus 

dikembangkan oleh seorang guru adalah kompetensi mengajar.  

Persamaan dalam skripsi di atas dengan apa yang diteliti 

oleh peneliti yaitu tentang upaya yang dilakukan guru PAI 

dalam meningkatkan religiusitas peserta didik melalui berbagai 

rangkaian kegiatan keagamaan di sekolah. Sedangkan 

perbedaan dari penelitian di atas dengan apa yang akan diteliti 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Beny Adianto lebih 

terfokuskan pada strategi yang diterapkan oleh guru PAI dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengembangkan 
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kemampuan dan kompetensi mengajar pembelajaran PAI di 

dalam kelas. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Yunita Nindya Susanti dengan judul 

“Pembentukan Karakter Religius Siswa dalam Pembelajaran 

PAI Kelas X di SMA Negeri 4 Yogyakarta”,
10

 menyimpulkan 

bahwa proses dan strategi yang digunakan oleh guru untuk 

membentuk karakter religius siswa kelas XC SMA N 4 

Yogyakarta dalam pembelajaran PAI yaitu dengan persiapan 

yang matang dalam membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) berupa memperkaya materi dari: Kisah 

teladan, video, dan juga strategi yang digunakan yaitu berdo‟a 

bersama sebelum dan sesudah kegiatan belajar, tadarus pagi, 

memberikan keteladanan, memberikan motivasi, memanfaatkan 

media (media visual, dan multimedia).  

                                                 
10

 Yunita Nindya Susanti, “Pembentukan Karakter Religius Siswa dalam 

Pembelajaran PAI Kelas X di SMA Negeri 4 Yogyakarta”, Skripsi, Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2016. 
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Persamaan antara skripsi di atas dengan judul skripsi 

peneliti yaitu bagaimana upaya guru untuk membentuk karakter 

religius peserta didik melalui berbagai budaya religius yang 

diterapkan di dalam kelas. Sedangkan perbedaan antara skripsi 

di atas dengan judul skripsi peneliti yaitu peneliti memfokuskan 

pada bagaimana peran guru PAI dalam pembinaan karakter 

religius peserta didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas 

melalui berbagai bentuk rancangan program keagamaan di 

sekolah tanpa menggunakan rancangan pelaksanaan 

pembelajaran. 

3. Skripsi Aning Suryani dengan judul “Upaya Guru PAI dalam 

membangun Budaya Religius dan Kontribusinya Terhadap 

Perilaku Siswa (Studi Kasus di SMA Negeri Ponorogo)”
11

 

menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan guru PAI dalam 

membangun budaya religius di SMA Negeri 1 Ponorogo 

                                                 
11

 Aning Suryani, “Upaya Guru PAI dalam Membangun Budaya Religius 

dan Kontribusinya Terhadap Perilaku Siswa (Studi Kasus di SMA Negeri 1 

Ponorogo), Skripsi, Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016. 
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adalah: mewujudkan budaya religius di Sekolah, melalui; 

internalisasi nilai, keteladanan, pembiasaan, pembudayaan, 

peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, dan 

Pengembangan kegiatan ekstrakulikuler di sekolah. Dan 

kontribusi budaya religius terhadap perilaku siswa di SMA 

Negeri 1 Ponorogo, yaitu siswa terlihat lebih sopan santun dan 

sadar beribadah, siswa lebih berhati-hati dalam bertindak, 

tumbuh rasa tanggung jawab, disiplin, rendah hati dan saling 

menghargai.  

Persamaan antara skripsi di atas dengan judul skripsi 

peneliti terletak pada pengembangan religiusitas terhadap 

karakter peserta didik di SMK PGRI 2 Ponorogo yaitu peserta 

didik harus memiliki sopan dan santun, punya rasa tanggung 

jawab, saling tolong menolong, taat dalam beribadah, 

menghormati seseorang yang lebih tua dan tolernasi dalam 

beragama. Perbedaan skripsi di atas dengan judul skripsi 

peneliti terletak pada strateginya guru membangun budaya 
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religius di sekolah. Disini peneliti lebih menguataman pada 

upaya guru PAI dalam pembinaan karakter religius pada peserta 

didik melalui berbagai rancangan program keagamaan di SMK 

PGRI 2 Ponorogo. 

4. Skripsi Siti Mutholingah dengan judul “Internalisasi Karakter 

Religius Bagi Siswa di Sekolah Menengah Atas (Studi Multi 

Situs di SMAN 1 dan SMAN 3 Malang)”
12

 menyimpulkan 

bahwa model internalisasi karakter religius bagi siswa di 

SMAN 1 dan 3 Malang yaitu model organik-integratif yang 

meliputi 6 tahapan yaitu; (1) pengenalan nilai-nilai religius 

pada saat Masa Orientasi Siswa Baru (MOS), (2) pemberian 

materi-materi keagamaan secara teoritis, (3) pelaksanaan 

kegiatan keagamaan yang diadakan oleh ekstrakurikuler SKI di 

SMAN 1 dan 3 Malang, (4) penciptaan budaya religius di 

SMAN 3 Malang, (5) pengintegrasian nilai-nilai religius 

                                                 
12

 Siti Mutholingah, “Internalisasi Karakter Religius Bagi Siswa di 

Sekolah Menengah Atas (Studi Multi Situs di SMAN 1 dan SMAN 3 Malang)”, 

Tesis, Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam  Program Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013. 
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dengan berbagai bidang keilmuan, dan (6) pengawasan secara 

berkelanjutan oleh guru terhadap anak didiknya.  

Persamaan skripsi di atas dengan skripsi peneliti terletak 

pada usaha-usaha yang dilakukan pihak sekolah dalam 

pelaksanaan karakter religius peserta didik melalui pelaksanaan 

program keagamaan di sekolah. Sedangkan perbedaan skripsi di 

atas dengan skripsi peneliti yaitu terletak pada peran guru PAI, 

disini peneliti lebih fokus menggunakan upaya guru PAI di 

SMK PGRI 2 Ponorogo dalam pembinaan karakter religius 

peserta didik serta faktor pendukung dan penghambat dalam 

pembinaan karakter religius anak. 

B. Kajian Teori 

1. Guru Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Guru 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan, bahwa 

pendidik adalah orang yang mendidik.
13

 Dalam pengertian 

                                                 
13

 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008), 352. 
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yang lazim digunakan, pendidik adalah orang dewasa yang 

bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta 

didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, 

agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri 

dan memenuhi tingkat kedewasaannya, maupun mandiri 

dalam memenuhi tugasnya sebagai makhluk sosial dan 

sebagai makhluk individu yang mandiri.
14

 Jadi, guru 

adalah pendidik profesional dengan peran utama yaitu 

mengarahkan, melatih, membimbing dan mengevaluasi 

peserta didik. 

Menurut Masduki Duryat dalam buku Paradigma 

Pendidikan Islam secara etimologi, dalam konteks Islam, 

pendidik disebut dengan murabbi. Muallim , Muzakki, 

Muaddib dan ustadz. Kata Murabbi berasal dari kata 

                                                 
14

 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2010), 139. 
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rabba-yurabbi.
15

 Kata muallim isim fail daari allama, 

yuallimu sebagaimana ditemukan dalam Al-Qur‟an surat 

Al-Baqarah ayat 31 sebagai berikut: 

 

 ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱ

يب ىب نب مب زب رب يئ  

Artinya: 
“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama 

(benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya 

kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah 

kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang 

orang-orang yang benar!" (QS. Al-Baqarah, [2]: 31)
16

 

 

Istilah al-mu’allim pada ayat tersebut diartikan 

sebagai pengajar, yakni memberi informasi tentang 

kebenaran dan ilmu pengetahuan.
17

 Jadi istilah al-

mu’allimi ini termasuk yang banyak digunakan di desa-

desa di Indonesia, dengan pengertian sebagai orang yang 

                                                 
15

 Masduki Duryat, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Penguatan 

Pendidikan Agama Islam di Institusi yang Bermutu dan Berdaya Saing, 

(Bandung: Alfabeta, 2016), 83. 
16

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, 

(Jakarta: CV Atlas, 1998), 14.  
17

 Abuddin Nata, Ilmu …, 140. 
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menjadi guru agama dan pemimpin spiritual di 

masyarakat. 

Dalam hal itu, istilah al-muzakki dijumpai dalam Al-

Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 129, yang sebagai berikut: 

 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ٱ

يت ىت نت مت زت يبرت  ىب نب  

 
Artinya: 

"Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul 

dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada 

mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada 

mereka Al Kitab (Al Qur'an) dan Al-Hikmah (As-Sunah) 

serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah, 

[2]: 129)
18

 

 

Istilah al-muzakki pada ayat 129 surat Al-Baqarah 

diartikan sebagai orang yang melakukan pembinaan 

mental dan karakter yang mulia, dengan cara 

membersihkan si anak dari pengaruh akhlak yang buruk, 

                                                 
18

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan 

Terjemahnya…,33. 
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terampil dalam mengendalikan hawa nafsu.
19

 Oleh karena 

itu, pendidik yang bersifat hati-hati terhadap apa yang 

akan diperbuat, senantiasa menyucikan hatinya dengan 

cara menjauhi semua bentuk sifat-sifat mazmumah dan 

mengamalkan sifat-sifat mahmudah. 

Selanjutnya, istilah al-muaddib dijumpai dalam 

hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: 

“Tuhanku telah mendidikku (memperbaiki akhlakku), 

maka perbaguslah didikan (akhlak)-ku ini.” (H.R Ibnu 

Mas‟ud dalam Bukhari Umar)
20

 

 

Berdasarkan hadis di atas, al-muaddib diartikan 

sebagai orang yang memiliki akhlak dan sopan santun, 

seorang yang terdidik dan berbudaya, sehingga ia 

memiliki hak moral dan daya dorong untuk memperbaiki 

masyarakat.
21

 Al-Muaddib adalah guru dengan tugas 

menyiapkan calon pemimpin bangsa. Pendidikan yang 

diberikan oleh al-muaddib kepada para penerus bangsa itu, 

                                                 
19

 Abuddin Nata, Ilmu …,140. 
20

 Ibid, 142. 
21

 Ibid, 142. 
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antara lain yaitu sastra, keterampilan, dapat berpidato, 

sejarah orang yang sukses sehingga para penerus bangsa 

dapat termotivasi dengan baik dan keteladanan serta 

akhlak yang mulia dan berbagai keterampilan fisik yang 

lain sebagai penyeimbang seperti berenang, memanah, 

bela diri dan mengendarai kendaraan. 

Menurut Novan Ardy Wiyani secara etimologi kata 

guru berasal dari bahasa Arab yaitu “ustadz” yang berarti 

orang yang melakukan aktivitas memberi pengetahuan, 

keterampilan, pendidikan dan pengalaman.
22

 Kata ustadz 

identik untuk profesor, ini mengandung makna bahwa 

seorang guru dituntut untuk komitmen terhadap 

profesionalisme dalam mengemban tugasnya serta 

komitmen terhadap mutu, proses dan hasil kerjanya. 

                                                 
22

 Novan Ardy Wiyani, Pendidikan Karakter Berbasis Iman dan Taqwa, 

(Yogyakarta: Teras, 2012), 99. 



40 

 

Menurut para pakar pendidika secara terminologi, 

dalam hal ini para pakar menggunakan rumusan yang 

berbeda-beda tentang pendidik antara lain: 

1) Ahmad Tafsir mengatakan bahwa pendidik dalam 

Islam sama dengan teori di barat, yaitu siapa saja 

yang bertanggung jawab terhadap perkembangan 

peserta didik.
23

 

2) Ahmad Syauqi dalam bukunya M. Athiyah Al-

Abrasyi bahwa guru adalah bapak “spiritual” atau 

pemberi semangat bagi murid, dialah yang memberi 

santapan kejiawaan dengan ilmu (Tazqiiyah al-nafs) 

membimbing dan meluruskan akhlaq kepada murid 

dan mengantarkan mereka kearah kehormatan 

hidup.
24

 

3) Moh. Fadhil al-Djamili menyebutkan, bahwa guru 

adalah orang yang mengarahkan manusia kepada 

                                                 
23

 Masduki Duryat, Paradigma…., 83. 
24

 Ibid, 83. 
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kehidupan yang baik sehingga terangkat derajat 

kemanuasiannya sesuai dengan kemampuan dasar 

yang dimiliki oleh manusia.
25

 

4) Zakiah Daradjat berpendapat bahwa guru adalah 

individu yang akan memenuhi kebutuhan 

pengetahuan, sikap dan tingkah laku peserta didik.
26

 

5) Drs. H.A. Ametembun berpendapat bahwa guru 

adalah semua orang yang berwenang dan 

bertanggung jawab terhadap pendidikan murid, baik 

secara individual ataupun klasikal, baik di sekolah 

maupun di luar sekolah.
27

  

Dari beberapa pendapat para pakar di atas dapat 

disimpulkan bahwa seorang guru harus profesional dan 

bertanggung jawab dalam menjalankan tugas utamanya 

yakni mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan 

                                                 
25

 Ramayulis, Ilmu…., 104. 
26

 Ibid, 104. 
27

 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2013), 9. 
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mengevaluasi muridnya baik di lingkungan formal 

maupun non formal. Karena keduanya mempunyai peran 

penting dalam proses belajar mengajar untuk mencapai 

tujuan ideal pendidikan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan guru adalah seorang pendidik 

profesional yang memiliki pengetahuan luas, mampu 

menjadi suri tauladan, memberikan transfer ilmu, 

mendidik dan membimbing anak didiknya.  

b. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk 

menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, 

mengahayati dan mengamalkan agama Islam melalui 

kegiatan bimbingan, pengarahan atau latihan dengan 

memerhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain 

dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam 
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masyarakat untuk mewujudkan kesatuan nasional.
28

 Jadi, 

sebagai guru PAI harus melakukan kegiatan bimbingan, 

pengajaran dan latihan secara mandiri terhadap peserta 

didiknya untuk mencapai tujuan PAI. 

Menurut hasil seminar Pendidikan Agama Islam se-

Indonesia tanggal 7-11 Mei 1960 di Cipayung Bogor 

menyatakan: Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan 

terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani menurut ajaran 

Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, 

melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua 

ajaran Islam.
29

 

Sedangkan menurut Zakiah Daradjat, Pendidikan 

Agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-

ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan 

terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari 

pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan 

                                                 
28

 Ibid, 19. 
29

 Novan Ardy Wiyani, Pendidikan…,82. 
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mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah 

diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran 

agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi 

keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di 

akhirat kelak.
30

 

Jadi, menurut pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Pendidikan Agama Islam adalah usaha berupa 

bimbingan dan asuhan terhadap peserta didik agar kelak 

selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan 

ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai 

pandangan hidup. 

Usaha kegiatan Pendidikan Agama Islam di sekolah 

diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, 

penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam dari 

peserta didik, yang disamping untuk membentuk karakter 

yang religius serta kesalehan peserta didik dan kualitas 

                                                 
30

 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017) 

, 86. 
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pribadi, juga sekaligus untuk membentuk kesalehan 

sosial.
31

 Dalam arti, kualitas atau kesalehan pribadi itu 

diharapkan mampu memancarkan ke luar dalam hubungan 

keseharian dengan manusia lainnya (bermasyarakat), baik 

yang seagama (sesama muslim) ataupun yang tidak 

seagama (hubungan dengan non muslim), serta dalam 

berbangsa dan bernegara. 

Sebuah lembaga pendidikan atau penyelenggara 

pendidikan pasti mempunyai yang namanya seorang 

tenaga pengajar atau bisa disebut sebagai guru, seorang 

guru yang nantinya mengajar, mendidik dan membimbing 

peserta didik yang ingin belajar, sehingga orang 

sebelumnya tidak tahu menjadi tahu berkat bantuan tranfer 

ilmu dari guru.  

Pendidikan Agama Islam yang pada hakekatnya 

merupakan sebuah proses itu, dalam pengembangannya 

juga dimaksudkan sebagai rumpun mata pelajaran yang 

                                                 
31

 Muhaimin, Paradigma…., 76. 
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diajarkan di sekolah maupun perguruan tinggi. Dengan 

demikian, Pendidikan Agama Islam dapat dimaknai dalam 

dua pengertian, yaitu:
32

 

1) Sebagai sebuah proses penanaman ajaran agama 

Islam. 

2) Sebagai bahan kajian yang menjadi materi dari proses 

penanaman/pendidikan itu sendiri. 

Dalam pengertian keduanya di atas dapat 

disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan 

sebutan yang diberikan pada salah satu mata pelajaran 

yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam 

menyelesaikan pendidikannya dan Pendidikan Agama 

Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

kurikulum suatu sekolah oleh sebab itu menjadi suatu alat 

untuk mencapai salah satu aspek tujuan sekolah yang 

bersangkutan. 

                                                 
32

 Novan Ardy Wiyani, Pendidikan…83. 
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Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa Pendidikan Agama Islam yang dimaksud adalah 

sebuah program pengajaran yang menjadi salah satu 

komponen pokok mata pelajaran agama yang bertujuan 

mengembangkan moral dan kepribadian peserta didik serta 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, menghayati, 

memahami hingga mengimani ajaran agama Islam dan 

menghormati penganut agama lain. 

c. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam 

Sebelum membahas tentang peran guru Pendidikan 

Agama Islam, maka kita harus tahu definisi tentang guru 

Pendidikan Agama Islam. Guru adalah tenaga pendidik 

yang tugas utamanya mengajar, dalam arti 

mengembangkan ranah cipta dan rasa sebagai 

impelemntasi konsep ideal mendidik.  

Guru Pendidikan agama Islam adalah seorang guru 

agama yang berprofesi yang mengajarkan ilmu agama, 
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dimana seseorang menanamkan nilai kebaikan ke dalam 

jiwa manusia sehingga dapat membentuk karakter dan 

kepribadian manusia. Lalu guru PAI merupakan sosok 

yang mulia, sebagai contoh teladan bagi anak didiknya 

dan menciptakan sebuah generasi anak bangsa yang 

berakhakul karimah. 

Menurut para pakar ahli inilah beberapa definisi 

tentang guru Pendidikan Agama Islam secara terminologi 

antara lain: 

1) Zakiah Daradjat berpendapat bahwa guru 

Pendidikan Agama Islam adalah guru agama di 

samping melaksanakan tugas pengajaran yaitu 

memberitahukan pengetahuan keagamaan, ia juga 

melaksanakan tugas pendidikan dan pembinaan bagi 

peserta didik, ia membantu pembentukan 

kepribadian dan pembinaan akhlaq, juga 
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menumbuhkan dan mengembangkan keimanan dan 

ketaqwaan para peserta didik.
33

 

2) Novan Ardy Wiyani berpendapat bahwa guru 

Pendidikan Agama Islam merupakan figur atau 

tokoh utama yang diberi tugas tanggung jawab dan 

wewenang secara penuh untuk meningkatkan 

kualitas peserta didik dalam bidang Pendidikan 

Agama Islam yang meliputi tujuh unsur pokok yaitu: 

keimanan, ketaqwaan, ibadah, al-Qur‟an, syariah, 

muamalah, dan akhlaq.
34

 

Jadi, menurut pendapat di atas tersebut penulis dapat 

menyimpulkan bahwa Guru Pendidikan Agama Islam 

disini adalah seorang pendidik yang berperan dalam 

mendidik, menanamkan nilai-nilai Islam dengan 

mengajarkan, menuntun, membimbing dan memberi 

contoh kepada peserta didik sehingga peserta didik 

                                                 
33

 Ibid, 100. 
34

 Ibid, 100-101. 
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menjadi seorang muslim yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah serta dapat mengarahkan peserta didik ke 

arah yang lebih baik agar berguna kelak untuk masa depan 

dan memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran 

agama Islam baik dalam kehidupan kesehariannya di 

sekolah maupun di masyarakat. 

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan guru pendidikan agama 

Islam adalah seorang pendidik agam dan ahli spiritual 

yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian 

khusus dalam pembelajaran agama, selalu memberikan 

santapan kejiwaan dengan ilmu, meluruskan akhlak para 

murid sehingga anak-anak selalu berperilaku baik, 

membimbing dan menanamkan nilai-nilai agama Islam 

dan ajarannya kepada peserta didik. 
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d. Kompetensi-Kompetensi Guru Pendidikan Agama 

Islam 

Untuk menjadi pendidik yang profesional tidaklah 

mudah, karena ia harus memiliki berbagai kompetensi-

kompetensi keguruan. Kompetensi dasar bagi pendidik 

ditentukan oleh tingkat kepekaannya dari bobot potensi 

dasar dan kecenderungan yang dimilikinya. Hal tersebut 

karena potensi merupakan tempat dan bahan untuk 

memproses semua pandangan sebagai bahan untuk 

menjawab semua rangsangan yang  datang darinya.
35

 

Kompetensi berasal dari bahasa inggris 

“competence” yang berarti kecakapan dan kemampuan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi 

adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan 

(memustuskan) sesuatu.
36

 Kalau kompetensi berarti 

kemampuan atau kecakapan, maka hal ini berkaitan 
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 Abdul Mujib & Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: 

Kencana, 2006), 93. 
36

 Akmal Hawi,  Kompetensi..., 1. 



52 

 

dengan pemilikan pengetahuan, kecakapan atau 

keterampilan guru. 

Kompetensi merupakan kemampuan dan 

kewenangan guru dalam melaksanakan profesi 

keguruannya. Kompetensi itu mengacu pada kemampuan 

melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan, 

kompetensi merujuk kepada performance dan perbuatan 

yang rasional untuk memenuhi verifikasi tertentu di dalam 

melaksanakan tugas-tugas kependidikan. 

Dalam melaksanakan pendidikan Islam, kita dapat 

berasumsi bahwa setiap umat Islam wajib mendakwakan 

ajaran agamanya.
37

 Hal itu dapat dipahami dari firman 

Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 125 dan QS. Ali 

Imran ayat 104 sebagai berikut: 
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 Abdul Mujib & Jusuf Mudzakkir, Ilmu…, 93. 
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 مب خب جبحب هئ  مئ خئ حئ جئ يي
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت جتحت هب

 حس جس
Artinya: 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah 

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan 

cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.” (QS. An-Nahl, [16]: 125)
38 

ننىن من زن رن مم ام يل ىل  

ىي ني مي زي ٰىري ين   

 
Artinya: 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf 

dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang 

yang beruntung.” (QS. Ali Imran, [3]: 104)
39

 

 

Berdasarkan ayat-ayat di atas tersebut dapat 

dipahami bahwa siapa pun dapat menjadi pendidik dalam 

                                                 
38

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan 

Terjemahnya…, 421. 
39

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan 

Terjemahnya…, 93. 
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Pendidikan Agama Islam, dengan catatan ia memiliki 

pengetahuan dan kemampuan lebih. Disamping itu, ia 

mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang diajarkan, 

sebagai penganut Islam yang patut di contoh dalam ajaran 

Islam dan bersedia menularkan pengetahuan dan nilai 

Islam pada pihak lain. 

Guru Pendidikan Agama Islam akan berhasil 

menjalankan tugas kependidikannya bilamana dia 

memiliki kompetensi personal-religius, kompetensi 

sosial-religius, kompetensi profesional-religius. Kata 

religius selalu dikaitkan dengan tiap-tiap kompetensi, 

karena menunjukkan adanya komitmen pendidik dengan 

ajaran Islam sebagai kriteria utama sehingga masalah 

pendidikan dihadapi, dipertimbangkan, dan dipecahkan, 

serta ditempatkan dalam perspektif Islam.
40

 Kompetensi-

                                                 
40

 Muhaimin, Paradigma…., 97. 
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kompetensi guru Pendidikan Agama Islam sebagai 

berikut:
41

 

1) Kompetensi Personal-Religius 

 Kemampuan dasar (kompetensi) yang pertama 

bagi pendidik adalah menyangkut kepribadian agamis, 

artinya pada dirinya melekat nilai-nilai lebih yang 

hendak ditransinternalisasikan kepada peserta 

didiknya, misalnya nilai kejujuran, amanah, keadilan, 

kecerdasan, tanggung jawab, musyawarah, 

keberhasilan, keindahan, kedisiplinan, ketertiban, dan 

sebagainya. Menurut Imam Al-Ghazali,
42

 kompetensi 

personal-religius mencakup: (1) kasih sayang terhadap 

peserta didik dan memperlakukan sebagaimana 

anaknya sendiri; (2) peneladanan pribadi Rasulullah; 

(3) bersikap objektif; (4) bersikap luwes dan bijaksana 

                                                 
41
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42
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dalam menghadapi peserta didik; (5) bersedia 

mengamalkan ilmunya.  

Jadi, nilai tersebut perlu dimiliki pendidik 

sehingga akan terjadi penghayatan nilai-nilai antara 

pendidik khususnya pada Guru Pendidikan Agama 

Islam dan peserta didik, baik langsung maupun tidak 

langsung atau setidak-tidaknya terjadi alih tindakan 

antara keduanya. 

2) Kompetensi Sosial-Religius 

Kemampuan dasar kedua bagi pendidik adalah 

menyangkut kepeduliannya terhadap masalah-masalah 

sosial selaras dengan ajaran dakwah Islam. Sikap 

gotong-royong, tolong-menolong, egalitarian 

(persamaan derajat antara manusia), sikap toleransi, 

dan sebagainya juga perlu dimiliki oleh pendidik 

muslim Islam dalam rangka transinternalisasi sosial 

atau transaksi sosial antara pendidik dan peserta didik. 
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3) Kompetensi Profesional-Religius 

Kemampuan dasar ketiga ini menyangkut 

kemampuan untuk menjalankan tugas keguruannya 

secara profesional, dalam arti mampu membuat 

keputusan keahlian atas beragamnya kasus serta 

mampu mempertanggung jawabkan berdasarkan teori 

dan wawasan keahliannya dalam perspektif Islam. 

Menurut Abdurrahman Al-Nahlawy
43

 kompetensi 

profesional-religius guru agama mencakup: (1) 

senantiasa membekali diri dengan ilmu dan mengkaji 

serta mengembangkannya, dalam pengertian bersedia 

mengembangkan kemampuan profesionalnya; (2) 

mampu menggunakan variasi metode mengajar 

dengan baik, sesuai dengan karakteristik materi 

pelajaran dan situasi belajar-mengajar; (3) mampu 

mengelola peserta didik dengan baik; (4) memahami 

                                                 
43
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kondisi psikis dari peserta didik; (5) peka dan tanggap 

terhadap kondisi dan perkembangan baru. 

Berdasarkan pada kompetensi-kompetensi Guru 

Pendidikan Agama Islam tersebut dapat dipahami bahwa 

guru agama Islam disamping harus menampilkan sosok 

pribadi yang memiliki komitmen terhadap agamanya, 

Pancasila dan UUD 1945, dan berkualifikasi sebagai 

tenaga pengajar, yakni sebagai guru yang profesional, juga 

berusaha untuk selalu melaksanakan tugas dengan penuh 

tanggung jawab dan pengabdian, serta meningkatkan 

kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

pembangunan bangsa. Dengan begitu, ketiga kompetensi 

tersebut tercakup didalamnya. 
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2. Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Peranan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan, 

bahwa peranan berasal dari kata “peran”.
44

 Menurut 

terminologi peran adalah seperangkat tingkah laku yang 

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di 

masyarakat.
45

 Jadi, peranan adalah melakukan tindakan atau 

bertindak sesuai dengan tugasnya. 

Peranan (role) guru artinya keseluruhan tingkah laku 

yang harus dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai guru.
46

 Guru mempunyai peranan yang amat luas, 

baik di sekolah, keluarga, dan di dalam masyarakat.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud peran adalah tingkah laku dan tanggungjawab 

yang harus dimiliki seseorang sesuai dengan tugas dan 

                                                 
44

 Pusat Bahasa, Kamus Besar .., 898. 
45

 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 751. 
46

 Tohirin, Psikologi Perkembangan Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2005), 165. 
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kewajiban berdasarkan beban suatu pekerjaan yang dipikul 

oleh seseorang tersebut. 

b. Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru adalah pendidik profesional, karena secara 

implisif ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul 

sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di 

pundak para orang tua. Mereka ini tatkala menyerahkan 

anaknya ke sekolah, sekaligus berarti perlimpahan sebagian 

tanggung jawab pendidikan anaknya kepada guru. Ini 

menunjukkan pula bahwa orang tua tidak mungkin 

menyerahkan anaknya kepada sembarangan guru/sekolah, 

karena tidak sembarang orang dapat menjadi guru.
47

  

Adanya perkembangan baru dalam proses belajar 

mengajar membawa konsekuensi guru untuk 

meningkatkan peranannya dan kompetensinya.
48

 Guru 

yang kompeten akan lebih mampu menciptakan 

                                                 
47
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48
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lingkungan belajar yang efektif dan mengelola kelasnya 

sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal. 

Konsep operasional, pendidikan Islam adalah proses 

transformasi ilmu pengetahuan dan internalisasi nilai-nilai 

Islam dalam rangka mengembangkan fitrah dan 

kemampuan dasar yang dimiliki peserta didik guna 

mencapai keseimbangan dan keselarasan berbagai aspek 

kehidupan, maka pendidik mempunyai peran yang sangat 

penting dalam pendidikan Islam.
49

 Peranan guru agama 

Islam sebagai pengemban amanah pembelajaran. 

Pendidikan Agama Islam haruslah orang yang memiliki 

pribadi yang saleh. Hal ini merupakan konsekuensi logis 

karena dialah yang akan mencetak anak didiknya menjadi 

anak yang saleh dan berakhlak yang terpuji. 

Sehubungan dengan itu Al-Nahlawi menyatakan 

bahwa peran guru hendaklah mencontoh peran yang 

dilakukan Rasulullah yaitu mengkaji dan mengembangkan 
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ilmu ilahi. Sesuai dengan firman Allah SWT Al-Qur‟an 

Surat Ali Imran ayat 79 sebagai berikut:
50

 

 يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب

 يث ىث نث مث  زث رث يت
Artinya: 

“Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan 

kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia 

berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi 

penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." Akan 

tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-

orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab 

dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.” (QS. Ali 

Imran, [3]: 79) 

 
Kata “rabbani” pada ayat di atas menunjukkan 

penegrtian bahwa pada diri setiap orang terdapat 

kedalaman atau kesempurnaan ilmu atau takwa.
51

 Hal ini 

tentu sangat erat kaitannya dengan fungsinya sebagai 

pendidik. Ia tidak akan dapat memberikan pendidikan 
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 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan 

Terjemahnya…, 89. 
51
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yang baik, bila ia sendiri tidak memperhatikan dirinya 

sendiri. 

Disamping itu Allah SWT juga mengisyaratkan 

bahwa tugas pokok Rasulullah SAW adalah mengajarkan 

al-Kitab dan al-Hikmah kepada manusia serta mensucikan 

mereka, yakni mengembangkan dan membersihkan jiwa 

mereka.
52

 Yang sesuai dengan firman Allah SWT Al-

Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 129 sebagai berikut:
53

 

 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ

يت ىت نت مت زت يبرت  ىب نب  

 
Artinya: 

“Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul 

dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada 

mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada 

mereka Al Kitab (Al Qur'an) dan Al-Hikmah (As-Sunah) 

serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al Baqarah, 

[2]: 129) 
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Ayat ini menerangkan bahwa sebagai seorang 

pendidik yang agung beliau tidak hanya mengajarkan 

ilmu, tapi dari itu, di mana ia juga mengemban tugas untuk 

memelihara kesucian manusia. Untuk itu guru sebagai 

pendidik juga harus memiliki tanggung jawab untuk 

mempertahankan kesucian atau fitrah peserta didiknya 

sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. 

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, al-Nahlawi 

menyimpulkan bahwa peran utama (tugas pokok) Guru 

Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut:
54

 

1. Tugas pensucian. Guru hendaknya mengembankan 

dan membersihkan jiwa peserta didik agar dapat 

mendekatkan diri kepada Allah SWT, menjauhkannya 

dari keburukan, dan menjaganya agar tetap berada 

pada fitrahnya. 
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2. Tugas pengajaran. Guru hendaknya menyampaikan 

berbagai pengetahuan dan pengalaman kepada peserta 

didik untuk diterjemahkan dalam tingkah laku dan 

kehidupannya. 

Secara umum peran guru menurut Ahmad Rohani 

adalah sebagai pengajar dan pendidik. Sedangkan menurut 

Sudirman AM dalam buku Akmal Hawi, peranan guru 

adalah sebagai berikut:
55

 

1) Informator, pelaksana cara mengajar informative. 

2) Organisator, pengelola kegiatan akademik. 

3) Motivator, meningkatkan kegiatan dan pengembangan 

kegiatan belajar siswa. 

4) Pengasuh/direktor, membimbing dan mengarahkan 

kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang 

dicita-citakan. 

5) Inisiator, pencetus ide dalam proses belajar mengajar. 
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6) Transmitter, penyebar kebijaksanaan pendidikan dan 

pengetahuan.  

7) Fasilitator, memberikan fasilitas atau kemudahan 

dalam proses belajar mengajar. 

8) Mediator, penengah dalam kegiatan belajar mengajar. 

9) Evaluator, menilai prestasi anak didik dalam bidang 

akademis maupun tingkah laku. 

Peran guru seharusnya menunjuk pada kelakuan 

yang layak menurut harapan masyarakat. Harapan 

masyarakat tentang peranan guru yang menjadi pedoman 

bagi guru dalam mengambil peranannya. Sebagai guru, 

kedudukan dan peranan guru mempunyai lingkup yang 

beragam. Ia harus mengemban peranannya dimanapun dan 

kapanpun baik di lingkungan sekolah, keluarga bahkan 

masyarakat. Guru Pendidikan Agama Islam tidak lepas 

dari kedudukan dan peran tersebut. Guru Pendidikan 

Agama Islam mempunyai peran yang lebih di berbagai 
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lingkungan karena guru PAI itu dianggap orang yang 

mempunyai pengetauan keagamaan lebih dibandingkan 

dengan yang lainnya. Sehingga peranannya harus 

mencerminkan pada nilai ajaran Islam yang diemban dan 

diajarkannya. 

Pendidikan Agama Islam yang merupakan 

kurikulum keberagamaan di sekolah sudah menjadi 

kewajiban baginya untuk membentuk kompetensi siswa, 

dalam hal ini peranan guru Pendidikan Agama Islam di 

lingkungan lembaga pendidikan umum harus mempunyai 

acuan peran guru sebagai mestinya diantara lain yaitu:
56

 

1) Guru sebagai sumber belajar, guru sebagai sumber 

belajar berkaitan erat dengan penguasaan materi 

pelajaran, dikatakan guru yang baik manakala ia dapat 

menguasai materi pelajaran dengan baik, sehingga 
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benar-benar ia berperan sebagai sumber belajar bagi 

anak didiknya. 

2) Guru sebagai fasilitator, guru dalam hal ini berperan 

dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

3) Guru sebagai pengelola, guru berperan dalam 

menciptakan iklim belajar yang memungkinkan 

peserta dapat belajar secara nyaman. Melalui 

pengelolaan kelas yang baik guru dapat menjaga kelas 

agar tetap kondusif agar terciptanya tujuan 

pembelajaran yang efektif bagi seluruh peserta didik. 

4) Guru sebagai demonstrator, bahwa guru dalam hal ini 

mempunyai peran untuk mempertunjukkan kepada 

siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih 

mengerti dan memahami setiap pesan yang 

disampaikan. 
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5) Guru sebagai pembimbing, guru dituntut untuk 

menjaga, mengarahkan dan membimbing agar siswa 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, 

minat, dan bakatnya. 

6) Guru sebagai motivator, dalam proses pembelajaran 

motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang 

sangat penting, jadi guru diharuskan untuk 

memberikan dorongan yang bersifat positif. 

7) Guru sebagai evaluator, guru berperan untuk 

mengumpulkan data atau informasi tentang 

keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. 

Selain itu guru mempunyai peran tak langsung, 

yaitu: 

1) Sebagai pengasih anak dan membina hubungan 

insani. 

2) Pemimpin kelompok dan pembimbing angkatan 

muda. 
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3) Ahli bimbingan dan penyuluhan. 

4) Penegak disiplin dan yang hidup berdisiplin. 

5) Ahli dalam ilmu pengetahuan dan kejiwaan 

6) Menguasai keterampilan setiap bidang studi dan 

ahli dokumentasi.
57

 

Selain berbagai peran di atas yang dikemukakan, di 

samping itu peran Guru Pendidikan Agama Islam yang 

utama adalah membentuk akhlak yang mulia dalam diri 

setiap peserta didik, sehingga bisa diterapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Apabila dikaji lebih mendalam, dalam literatur 

kependidikan Islam sebagaimana dijelaskan oleh 

Muhaimin bahwa seseorang yang memiliki tugas 

mendidik dalam arti pencipta, pemelihara, pengatur, 

pengurus, dan memerbaharui (memperbaiki) kondisi 

peserta didik agar berkembang potensinya disebut 
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“murabbi”. Orang yang memiliki pekerjaan sebagai 

murabby ini biasanya dipanggil dengan sebutan “Ustadz”. 

Seorang Ustadz memiliki peran dan kompetensi yang 

melekat pada dirinya antara lain:
58

 

1) Berperan sebagai Mu’allim, artinya bahwa seorang 

pendidik itu adalah orang yang berilmu (memiliki 

Ilmu) pengetahuan luas, dan mampu 

menjelaskan/mengajarkan/mentransfer ilmu tersebut 

kepada peserta didik, sehingga peserta didik bisa 

mengamalkannya dalam kehidupan. 

2) Berperan sebagai Mu’addib, artinya apabila kata 

mu‟addib sebagai isim fa‟il dari kata “addaba-

yuaddibu-ta’diban” yang berarti mendisiplinkan atau 

menanamkan sopan santun. Maka seorang mu‟addib 

adalah seseorang yang memiliki kedisiplinan kerja 

yang dilandasi dengan etika, moral dan sikap yang 
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santun, serta mampu menanamkannya kepada peserta 

didik melalui contoh untuk di tiru oleh peserta didik. 

3) Berperan sebagai mudarris, artinya orang yang 

memiliki tingkat kecerdasan intelektual lebih, dan 

berusaha membantu menghilangkan, menghapus 

kebodohan/ketidaktahuan peserta didik dengan cara 

melatih intelektualnya (Intelectual Training) melalui 

proses pembelajaran sehingga peserta didik memiliki 

kecerdasan intelektual dan keterampilan. 

4) Berperan sebagai mursyid, artinya orang yang 

memiliki kedalaman spiritual atau memiliki tingkat 

penghayatan yang mendalam terhadap nilai-nilai 

keagamaan, memilki ketataatan dalam menjalankan 

ibadah, serta berakhlak mulia. Kemudian berusaha 

untuk memengaruhi peserta didik agar mengikuti 

jejak kepribadiannya melalui kegiatan pendidikan. 
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Pada era pendidikan kontemporer, peran-peran Guru 

Pendidikan Agama Islam ini dirumuskan dalam buku 

paradigma pendidikan Islam oleh Masduki Duryat sebagai 

berikut:
59

 

Tabel 2.1 Peran dan Karakteristik Guru Pendidikan 

Agama Islam 

No Pendidik Karakteristik Dan Peran Pendidik 

1. 

Ustadz 

Orang yang berkomitmen dengan 

profesionalitas, yang melekat pada 

dirinya sikap dedikatif, komitmen 

terhadap mutu proses dan hasil kerja, 

serta continous improvement. 

2. 

Mu’allim 

Orang yang menguasai ilmu dan 

mampu mengembangkannya serta 

menjelaskan fungsinya dalam 

kehidupan menjelaskan dimensi 

teoritis dan praktisnya, sekaligus 

melakukan transfer ilmu 

pengetahuan, internalisasi, serta 

implementasi (amaliah). 

3. 

Mudarris 

Orang yang memiliki kepekaan 

intelektual dan informasi serta 

memperbarui pengetahuan dan 

keahliannya secara berkelanjutan, 
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serta berusaha mencerdaskan peserta 

didiknya, memberantas kebodohan 

mereka, serta melatih keterampilan 

sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuannya. 

4. 

Muaddib 

Orang yang mampu menyiapkan 

peserta didik untuk 

bertangggungjawab dalam 

membangun peradaban yang 

berkualitas di masa depan. 

5. 

Murabbi 

Orang yang mendidik dan 

menyiapkan peserta didik agar 

mampu berkreasi serta mampu 

mengatur dan memelihara hasil 

kreasinya untuk tidak menimbulkan 

malapetaka bagi dirinya masyarakat 

dan alam sekitarnya. 

6. 

Mursyid 

orang yang mampu menjadi model 

atau sentral identifikasi diri atau 

menjadi pusat panutan, teladan, dan 

konsultan bagi peserta didiknya. 

 

Dengan melihat perannya yang sedemikian mulia 

dan terhormat, maka posisi guru hendaknya benar-benar 

menjadi profesi yang berangkat dari hati, sehingga dalam 

melaksanakan tugas tidak hanya menggugurkan kewajiban 
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tetapi juga sebagai sebuah kehormatan, amanat dari Allah 

SWT dalam upaya mencerdaskan anak bangsa. 

Dari beberapa peranan tersebut, dalam pembahasan 

ini guru Pendidikan Agama Islam lebih berperan menjadi 

pembimbing, karena guru PAI melakukan bimbingan 

dalam kegiatan pembinaan kepada para peserta didik dan 

kegiatan tersebut memerlukan bimbingan khusus dan 

utama dari guru PAI terebut. Diharapkan dengan adanya 

bimbingan tersebut dapat mengarahkan para peserta didik 

ke arah yang lebih dan sesuai dengan ajaran agama Islam, 

karena Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk 

membentuk kepribadian anak sesuai dengan ajaran agama. 

3. Karakter Religius 

a. Pengertian Karakter Religius 

1) Definisi Karakter 

Sejak tahun 1990-an, terminologi pendidikan 

karakter mulai ramai dibicarakan. Thomas Lickona 
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dianggap sebagai pengususngnya melalui karyanya 

yang sangat memukau, The Return of Character 

Education sebuah buku yang menyadarkan Dunia 

Barat secara khusus di mana tempat Lickona hidup, 

dan seluruh dunia pendidikan secara umum, bahwa 

pendidikan karakter adalah sebuah keharusan. Inilah 

awal kebangkitan pendidikan karakter.
60

 

Bila ditelusuri istilah karakter secara harfiah 

berasal dari bahasa Latin “Kharakter”, 

“Kharassein”, “Kharax”, dalam bahasa inggris: 

Character dan bahasa Indonesia “Karakter”, Yunani 

Character, dari Charassein yang berarti membuat 

tajam, membuat dalam. Dalam kamus 

Poerwadarminta, karakter diartikan sebagai tabiat, 

watak, sifat-sifat kejiawaan, akhlak atau budi pekerti 
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yang membedakan seseorang dengan yang lain.
61

 

Nama dari jumlah seluruh ciri pribadi yang meliputi 

hal-hal seperti perilaku, kebiasaan, kesukaan, 

ketidaksukaan, kemampuan, kecenderungan, potensi, 

nilai-nilai, dan pola-pola pemikiran. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau 

budi pekerti yang membedakan seseorang dengan 

yang lain. Selain itu, pengertian karakter menurut 

Pusat Bahasa Depdiknas adalah “bawaan, hati, jiwa, 

kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, 

tabiat, temperamen, watak.”
62

  

Istilah karakter dan kepribadian atau watak 

sering digunakan secara bertukar-tukar, tetapi Allport 

menunjukkan kata watak berarti normatif, serta 

mengatakan bahwa watak adalah pengertian etis dan 
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menyatakan bahwa Character is personality 

evaluated and personality is character devaluated 

(watak adalah kepribadian dinilai, dan kepribadian 

adalah watak yang tak dinilai).
63

 Jadi, karakter adalah 

watak, sifat, atau hal-hal yang memang sangat 

mendasar yang ada pada diri seseorang. Hal-hal yang 

sangat abstrak yang ada pada diri seseorang itu 

sendiri. Sering orang menyebutnya dengan tabiat atau 

perangai. 

Menurut Fuad Wahab, istilah karakter sama 

dengan istilah akhlak dalam pandangan Islam. Dalam 

berbagai kamus, karakter dalam bahasa Arab diartikan 

Khuluq, Sajiyyah, Thab’u, yang dalam bahasa 

Indonesia diterjemahkan dengan Syakhshiyyah atau 

personality, artinya kepribadian.
64

 Istilah akhlaq ini 

berhubungan dengan sikap, budi pekerti, perangai, 
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dan tingkah laku manusia terhadap dirinya sendiri, 

dan sesamanya, makhluk lainnya dan Tuhan-Nya.
65

 

Jadi, akhlak merupakan kerangka ajaran Islam yang 

menyangkut norma-norma bagaimana manusia 

berperilaku baik terhadap Allah, sesama makhluknya, 

dan makhluk lainnya. 

Secara terminologi, karakter dimaknai sebagai 

cara berpikir dan berprilaku yang khas tiap individu 

untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
66

 Oleh 

sebab itu, karakter dapat dinggap sebagai nilai-nilai 

perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan 

Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia. 

Lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam 

pikiran, perkataan, perbuatan berdasarkan norma-

                                                 
65

 Novan Ardy Wiyani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Pendidikan 

Karakter, (Bandung: Alfabeta, 2013), 99. 
66

 Muchlas Samani & Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan 

Karakter, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), 41. 



80 

 

norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat-

istiadat, dan estetika. Karakter perilaku yang tampak 

dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap 

maupun dalam bertindak. 

Di dalam Tim Redaksi Tesaurus, kata karakter 

bisa berarti tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau 

budi pekerti yang membedakan seseorang dengan 

yang lain, atau watak. Orang berkarakter berarti orang 

yang memilki watak, kepribadian, budi pekerti, atau 

akhlak.
67

 Dengan makna seperti ini, karakter identik 

dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian 

merupakan ciri atau karkateristik atau sifat khas dari 

diri seseorang yang bersumber dari bentukan-

bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, 

misalnya keluarga pada masa kecil dan bawaan sejak 

lahir. 
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Menurut Thomas Lickona, karakter adalah “A 

reliable inner disposition to respond to situation in a 

morally good way.” Selanjutnya, ia menambahkan, 

“Character so conveiced has three interrelated parts: 

moral knowing, moral feeling, and moral behavior”.
68

 

Jadi, menurut Lickona, karakter mulia itu meliputi 

pengetahuan tentang kebaikan, lalu menimbulkan 

komitmen (niat) terhadap kebaikan, dan akhirnya 

benar-benar melakukan kebaikan. Karakter itu 

mengacu pada serangkaian pengetahuan, sikap, dan 

motivasi serta perilaku dan keterampilan. 

Selain  itu, pengertian karakter berdasarkan 

pendapat para ahli. Diantaranya menurut Scerencko, 

karakter didefinisikan sebagai atribut atau ciri-ciri 

yang membentuk dan membedakan ciri pribadi, ciri 

etis, dan kompleksitas mental dari seseorang, suatu 

kelompok atau bangsa. Sedangkan menurut Jack 

                                                 
68
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Corley dan Thomas Phillip, karakter merupakan sikap 

dan kebiasaan seseorang yang memungkinkan dan 

mempengaruhi tindakan moral.
69

 

Dilihat dari sudut pengertian, ternyata karakter 

dan akhlak tidak memiliki perbedaan yang signifikan. 

Keduanya didefinisikan sebagai suatu tindakan yang 

terjadi tanpa ada lagi pemikiran lagi karena sudah 

tertanam dalam pikiran, dan dengan kata lain, 

keduanya dapat disebut dengan kebiasaan.
70

 Dari 

beberapa pendapat di atas karakter lebih berkaitan 

dengan moral, tingkah laku bukan netral. Bisa 

dikatakan orang berkarakter adalah orang yang 

mempunyai kualitas moral positif yang sesuai dengan 

kebajikan-kebajikan yang ada di masyarakat. 
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2) Definisi 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. 

Sedangkan religius berasal dari kata religious 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, toleran 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 berprilaku dengan ukuran baik 

dan buruk yang di dasarkan pada ketentuan dan 
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ketetapan agama.
71

 Pembentukan karakter religius ini 

tentu dapat dilakukan jika seluruh komponen 

pendidikan dapat berpartisipasi dan berperan serta, 

termasuk orang tua dari siswa itu sendiri.  

Istilah religi berasal dari bahasa Latin. Ia 

berasal dari kata “relegere” yang berarti 

mengumpulkan dan membaca. Kedatangan Islam di 

Nusantara disusul oleh kebudayaan Barat dengan 

Nasraninya. Kebudayaan ini membawa kata religion 

(Inggris) dan religi (Belanda) untuk menanamkan 

Nasrani. Kata religi diajarkan di sekolah-sekolah 

umum, kemudian menjadi perbendaharaan kata kaum 

intelektual. Kata tersebut kemudian di artikan dengan 

agama.
72

  Agama memang merupakan kumpulan 

cara-cara mengabdi kepada Tuhan yang terkumpul 
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dalam kitab suci yang harus dibaca. Tetapi pendapat 

lain menyebutkan kata religi berasal dari kata 

“religare” yang berarti mengikat. Ajaran Islam 

sendiri menyebut Islam itu sebagai Din.
73

 Hal ini 

berdasarkan pada Al-Qur‟an surat Al-Maidah ayat 3 

berikut ini: 

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰرٰى  ٰذ يي ىي مي

 زت رت  يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ  مئ

 ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث يترث ىت نت مت

مك لك اك يق   

Artinya: 

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging 
babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain 

Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang 

ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang 

sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) 

yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) 

mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib 

dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini 

                                                 
73
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orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) 

agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka 

dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah 

Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-

cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam 

itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena 

kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Maidah 

[5]: 3)
74

 

 

Din dalam bahasa semit berarti undang-undang atau 

hukum. Dalam bahasa Arab kata ini berarti menguasai, 

menundukkan, patuh, hutang, balasan dan kebiasaan. 

Memang, agama membawa peraturan-peraturan yang 

sering kita sebut dengan istilah hukum yang harus  

dipatuhi manusia. Agama juga menguasai diri seeorang 

dan membuat ia tunduk dan patuh kepada Tuhan dengan 

menjalankan ajaran-ajaran agama. Agama mengandung 

arti ikatan-ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi 
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manusia. Ikatan tersebut sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan manusia sehari-hari.
75

 

Menurut Nurcholis Madjid dalam buku karangan 

Asmaun Sahlan agama bukanlah sekedar tindakan-

tindakan ritual seperti sholat dan membaca do‟a. Agama 

lebih dari itu, yaitu keseluruhan tingkah laku manusia 

yang terpuji, yang dilakukan demi memperoleh ridha atau 

perkenaan Allah.
76

 Agama dengan demikian meliputi 

keseluruhan tingkah laku manusia dalam hidup ini, yang 

tingkah laku itu membentuk keutuhan manusia berbudi 

luhur atas dasar percaya atau iman kepada Allah dan 

tanggung jawab pribadi dari hari kemudian. 

Menurut Ngainun Naim religius adalah penghayatan 

dan implementasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-

hari. Religius merupakan nilai karakter dalam 

                                                 
75

 Ibid, 15-16 
76

 Asmaun Sahlan, Religiusitas Perguruan Tinggi Potret Pengembangan 

Tradisi Keagamaan di Perguruan Tinggi, (Malang: UIN MALIKI Press, 2012), 

42. 



88 

 

hubungannya dengan Tuhan, yang mana pikiran, 

perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu 

berdasarkan pada Ketuhanan dan atau ajaran agamanya.
77

 

Dengan demikian dapat difahami bahwa religius 

adalah nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh-

kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari tiga 

unsur pokok yaitu aqidah, ibadah, dan akhlak yang 

menjadi pedoman perilaku sesuai dengan aturan-aturan 

ilahi untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat. 

Menurut Pusat Pengembangan Kurikulum 

Kementerian Pendidikan Nasional mendefinisikan 

karakter religius yaitu sikap dan perilaku yang patuh 

dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran 

                                                 
77
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Bangsa: Pedoman Sekolah, 2009, 9 



89 

 

terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain.
78

 

Penciptaan suasana religius berarti menciptakan 

suasana atau iklim kehidupan keagamaan. Dalam konteks 

Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah/perguruan 

tinggi berarti penciptaan suasana atau iklim kehidupan 

keagamaan Islam yang dampaknya ialah berkembangnya 

suatu pendangan hidup yang bernafaskan atau dijiwai oleh 

ajaran dan nilai-nilai agama Islam, yang diwujudkan 

dalam sikap hidup serta ketrampilan hidup oleh para 

warga sekolah/madrasah atau civitas akademika di 

perguruan tinggi.
79

 

Menurut Kusno karakter religius adalah suatu sifat 

yang melekat kepada diri seseorang atau benda yang 

                                                 
78
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menunjukkan identitas, ciri, kepatuhan ataupun pesan 

kesilaman. Karakter religius yang melekat kepada diri 

seseorang akan mempengaruhi orang disekitarnya untuk 

berperilaku religius juga.
80

 Karakter religius yang melekat 

kepada diri seseorang akan terlihat dari cara berpikir dan 

bertindak, yang selalu dijiwai dengan nilai-nilai religius 

karena religius dapat dilaksanakan dalam kehidupan 

manusia. 

Menurut Alivermana karakter religius adalah 

karakter manusia yang selalu menyandarkan segala aspek 

kehidupannya kepada agama. Menjadikan agama sebagai 

penuntun dan panutan dalam setiap tutur kata, sikap dan 

perbuatannya, taat menjalankan perintah tuhannya dan 

menjauhi larangannya, kalau kita rujukan pada pancasila, 

jelas menyatakan bahwa manusia Indonesia harus 

                                                 
80
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menyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan 

konsekuensi melaksanakan segala ajaran agamanya.
81

 

Perilaku keberagamanan merupakan suatu yang sulit 

dikenali wujudnya sebagaimana benda. Dalam 

mendefinisikan perilaku keberagamaan dibutuhkan 

rumusan-rumusan yang komprehensif. Hal ini penting 

sebab begitu sangat kompleks membahas tentang perilaku 

keberagamaan.
82

 Kemudian keberagamaan juga diartikan 

sebagai kondisi pemeluk agama dalam mencapai dan 

mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan atau 

segenap kerukunan, kepercayaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dengan ajaran dan kewajiban melakukan 

sesuatu ibadah menurut agama. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

karakter religius adalah pikiran, perkataan dan tindakan 

                                                 
81
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seseorang dengan berperilaku yang baik yang dilakukan 

dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pada nilai ke 

Tuhanan yang berlandaskan agama untuk menuju kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dari pengertian yang 

lain menurut peneliti karakter religius dalam arti 

sederhana yaitu seorang guru yang mampu 

menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang 

memungkinkan mananamkan karakter pada peserta 

didiknya, maka diperlukan sosok guru yang berkarakter. 

Guru bukan hanya bisa mampu mengajar tetapi juga harus 

mampu mendidik. 

b. Nilai-Nilai Religius 

Karakter Religius tidak akan terbentuk tanpa adanya 

nilai religius, nilai-nilai inilah yang nantinya digunakan 

untuk menanamkan dalam kegiatan dilembaga pendidikan. 

nilai-nilai itu sebagai berikut:
83
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1) Nilai Ilahiyah 

a) Iman, yaitu percaya dan meyakini kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

b) Ihsan, sadar bahwasanya Tuhan Yang Maha Esa 

selalu hadir mendampingi manusia. 

c) Taqwa, yaitu sikap yang sadar penuh bahwa 

Allah selalu mengawasi manusia. Kemudian 

manusia berusaha berbuat hanya sesuatu yang 

diridhai Allah, dengan menjauhi atau menjaga 

diri dari sesuatu yang tidak diridhai-Nya. Taqwa 

inilah yang mendasari budi pekerti luhur (al-

akhlaqul karimah). 

d) Ikhlas, yaitu sikap murni dalam tingkah dan 

perbuatan, semata-mata demi memperoleh 

keridhoan Allah dan bebas dari pamrih lahir dan 

batin, tertutup maupun terbuka. Dengan sikap 

ikhlas, manusia akan mampu mencapai tingkat 



94 

 

tertinggi nilai karsa batinyya dan karya lahirnya, 

baik pribadi maupun sosial. 

e) Tawakal, yaitu sikap senantiasa bersandar kepada 

Allah dengan penuh harapan kepada-Nya dan 

keyakinan bahwa dia akan menolong manusia 

dalam mencari dan menentukan jalan yang 

terbaik. Karena manusia mempercayai atau 

menaruh kepercayaan kepada Allah, maka 

tawakal adalah suatu kemestian. 

f) Syukur, ucapan rasa terimakasih atas anugerah 

dan nikmat manusia kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. Sikap syukur sebenarnya sikap optimis 

kepada Allah, karena itu sikap bersyukur kepada 

Allah adalah sikap bersyukur kepada kita sendiri. 

g) Sabar, sikap tabah atas segala cobaan hidup di 

dunia yang diberikan dengan meyakini itu adalah 

tanda kasih sayang kepada hambanya kepada 
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manusia. Jadi, sabar merupakan hal dalam batin 

manusia yang tumbuh atas berbagai macam 

cobaan yang diberikan. 

2) Nilai Insaniyah 

Nilai Insaniyah merupakan perwujudannya 

lahiriyah manusia dalam berhubungan dengan sesama 

manusia, yang berupa Akhlak. Akhlak disini 

merupakan karakteristik yang menunjukkan dia 

sebagai seorang manusia, inilah salah satu yang 

membedakan manusia dengan makhluk yang lain. 

berikut ini patut sekali untuk dipertimbangkan, antara 

lain:
84

 

a) Silahturahmi, yaitu petalian rasa cinta kasih 

sesama manusia. 

b) Persaudaraan (ukhuwah), yaitu semangat 

persaudaraan. 
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c) Persamaan (al-musawah), yaitu bahwa semua 

manusia adalah sama. 

d) Adil (al-adalah), yaitu seimbang tidak berpihak. 

e) Baik sangka (huznuzh-zhan), yaitu berbaik 

sangka kepada sesama manusia. 

f) Rendah hati (tawadhu), yaitu sikap yang tumbuh 

karena keinsyafan bahwa segala kemuliaan hanya 

milik Allah. 

g) Tepat janji (al-wafa), yaitu salah satu sifat orang 

yang benar-benar beriman ialah sikap selalu 

menepati janji bila membuat perjanjian. 

h) Lapang dada (insyiraf), yaitu sikap penuh 

kesediaan menghargai pendapat dan pandangan 

orang lain.  

i) Dapat dipercaya (al-amanah), salah satu 

konsekuensi iman adalah amanah atau 

penampilan diri dapat yang bisa dipercaya. 
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j) Iffahatau (ta’affuf), sikap penuh harga diri, tidak 

sombong. 

k) Hemat (Qowamiyah), yaitu bersikap tidak boros. 

l) Dermawan (Al-munafiqun), yaitu sikap memiliki 

kesediaan saling menolong sesama manusia. 

c. Tahap Perkembangan Karakter Religius 

Tahap perkembangan religius yang di kembangkan 

Moran seperti dikutip M.I Soelaeman sebagaimana 

dijelaskan berikut:
85

 

1) Anak-anak 

Dunia religius anak masih sangat sederhana 

sehingga disebut juga dengan the simply religious. 

Pada saat itu anak memang belum dapat 

melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri, bahkan 

sampai kepada yang paling sederhanapun. Dalam 

banyak hal anak harus mempercayakan dirinya 
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kepada pendidiknya. Sifat anak adalah mudah percaya 

dan masih bersifat reseptif.  

2) Remaja 

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak 

menuju dewasa. Di samping perubahan biologis anak 

mengalami perubahan kehidupan psikologi dan 

kehidupan sosio-budayanya, dan yang lebih penting 

lagi dunia lainnya, dunia penuh penemuan dan 

pengalaman yang bahkan ditingkatkannya menjadi 

eksperimentasi. Tidak jarang dia mengahdapi ketidak 

jelasan, keraguan bahkan kadang-kadang seperti 

menemukan dirinya dalam dunia yang sama sekali 

baru dan asing. Dalam situasi seperti ini, tidak jarang 

dia harus terus menempuh langkahnya, yang kadang 

bersifat sejalan dan kadang-kadang berlawanan 

dengan apa yang telah terbiasa dilakukan sehari-hari, 

atau bahkan berlawanan dengan kebiasaan atau tradisi 
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yang berlaku, sehingga dia tampak mementang dan 

menantang arus.  

3) Dewasa 

Pada saat ini seseorang mencapai tahap 

kedewasaan beragama, yakni mampu merealisasikan 

agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari hari 

atas dasar kerelaan dan kesungguhan dan bukan 

halnya peluasan diluar. Pribadi yang rela dan 

sungguh-sungguh dalam keberagamaannya sehingga 

akan menerima dan menjalankan kewajiban-

kewajiban agama, maupun tugas hidupnya bukan 

sebagai sesuatu yang dibebankan dari luar, melainkan 

sebagai suatu sikap yang muncul dari dalam dirinya. 

d. Atribut Karakter Religius 

Imam Al-Ghazali menganggap bahwa karakter lebih 

dekat dengan akhlak, yakni sikap dan perbuatan yang telah 
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menyatu dalam diri manusia sehingga muncul secara 

spontan ketika berinteraksi dengan lingkungan.
86

 

Secara umum, atribut karakter dalam pendidikan 

karakter yang diterapkan di sekolah dan di rumah sesuai 

dengan atribut karakter yang ditentukan dalam hadist 

Rasulullah SAW. Akan tetapi, beberapa hal khusus perlu 

diperhatikan dalam mengembangkan karakter anak sesuai 

dengan ajaran Rasulullah SAW. Beberapa atribut karakter 

yang dinyatakan dalam Al-Qur‟an dan hadist diringkas 

pada tabel berikut. 

Tabel 2.2 Beberapa Atribut Karakter dalam Al-Qur‟an dan Hadist 

 

Atribut Karakter dalam Al-Qur’an dan Hadist 

Karakter Utama 

Karakter dalam 

Berinteraksi dengan 

Orang Lain 

Karakter untuk 

Sukses 

 Jujur 

 Sabar 

 Adil 

 Menjaga Lisan 

 Mengendalikan Diri 

 Menjauhi Prasangka 

 Hidup 

Sederhana 

 Bersedekah 
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 Ikhlas 

 Amanah dan 

menepati Janji 

 Bertanggung 

Jawab 

dan Pergunjingan 

 Berbuat Baik kepada 

Orang Lain 

 Mencintai Sesama 

Muslim 

 Menjalin 

Silahturahmi 

 

 Tidak Sombong 

 Berupaya 

dengan 

Sungguh-

Sungguh 

 Bersyukur 

Secara lebih jelas, atribut karakter religius yang 

dinyatakan dalam Al-Qur‟an dan Hadist antara lain 

sebagai berikut: (1) Jujur, (2) Adil, (3) Ikhlas, (4) Menjalin 

Silahturahmi, (5) Amanah dan Menepati Janji, (6) 

Bertanggung Jawab, (7) Berupaya dengan Sungguh-

Sungguh, (8) Bersyukur dan lain-lain. 

e. Urgensi Penciptaan Suasana Religius di Sekolah 

Berbicara tentang suasana religius merupakan bagian 

dari kehidupan religius yang tampak dan untuk mendekati 

pemahaman kita tentang hal tersebut, terlebih dahulu perlu 

dijelaskan tentang konsep religiusitas.
87
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Keberagaman atau religiusitas dapat diwujudkan 

dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas 

beragama tidak hanya terjadi ketika seseorang melakukan 

perilaku ritual (beribadah), tetapi juga ketika melakukan 

aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. 

Bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang tampak 

dan dapat dilihat dengan mata, tetapi juga aktivitas yang 

tidak tampak dan terjadi dalam hati seseorang.
88

 

Seorang guru agama dituntut tidak hanya 

mengajarkan ilmu Pendidikan Agama Islam semata dalam 

proses pembelajaran, tetapi juga melakukan usaha-usaha 

lainnya yang dapat membantu tercapainya tujuan 

Pendidikan Agama Islam. Usaha-usaha tersebut antara lain 

diwujudkan melalui upaya guru agama dalam 

menumbuhkan suasana religius di sekolah.
89

 Adapun yang 
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dimaksud dengan suasana religius adalah tersiptanya 

situasi keagamaan di kalangan pendidik dan anak didiknya 

yang tercermin dalam usaha memahami ajaran-ajaran 

agama, budi luhur dari peserta didik, hidup sederhana dan 

hemat, mencintai kebersihan, dan segera menyadari dan 

memperbaiki kesalahan. 

Pendidikan agama dimaksudkan untuk peningkatan 

potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulai. Akhlak mulia 

mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai 

perwujudan dari pendidikan agama. Peningkatan potensi 

spiritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan 

penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-

nilai tersebut dalam kehidupan individu ataupun kolektif 

kemasyarakatan.
90

 Peningkatan potensi spirirtual terebut 

pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai 
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potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya 

mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk 

Tuhan. 

Pendidikan Agama Islam diharapkan menghasilkan 

manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, 

takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan 

keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan 

peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu 

diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, 

hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan 

masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional 

maupun global.  

Guru PAI dalam konteks pembinaan karakter religius 

siswa sangat diperlukan. Sekolah sebagai lembaga 

pendidikan yang berupaya untuk mentransfer, membentuk, 

menanamkan serta menciptakan nilai-nilai religius 

mempunyai tanggung jawab dalam pembentukan dan 
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pengembangan karakter mulia atau karakter religius pada 

peserta didik. 

4. Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Pondok Pesantren 

SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) merupakan salah satu 

lembaga pendidikan yang bertanggung jawab menciptakan 

sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, 

keterampilan, dan keahlian sehingga lulusannya dapat 

mengembangkan kinerja apabila terjun dalam dunia kerja. 

Selanjutnya, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 menyebutkan 

bahwa tujuan SMK adalah meningkatkan kemampuan peserta 

dirik untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, serta 

menyiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja dan 

mengembangkan sikap yang profesional. SMK mempunyai 

muara agar lulusannya memiliki kemampuan, keterampilan, 
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serta ahli di dalam bidang ilmu tertentu dan terampil untuk 

diaplikasikan ke dunia kerja.
91

 

Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas 

(SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk 

lain yang sederajat. Pengertian Pendidikan Menengah Kejuruan 

adalah  pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang 

mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk 

melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.
92

 

Pendidikan Menengah Kejuruan dikembangkan lebih 

mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan 

kerja serta mengembangkan sikap profesional, yang 

kurikulumnya berlaku secara nasional dan ditetapkan oleh 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri lain 
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berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan.
93

 

Pendidikan Menengah Kejuruan atau Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) memiliki banyak program keahlian. Program 

keahlian yang dilaksanakan di SMK menyesuaikan dengan 

kebutuhan dunia kerja yang ada. Program keahlian pada jenjang 

SMK juga menyesuaikan pada permintaan masyarakat dan 

pasar. Peserta didik dapat memilih bidang keahlian yang 

diminati. Kurikulum SMK dibuat agar peserta didik siap untuk 

langsung bekerja di dunia kerja. Muatan kurikulum yang ada di 

SMK disusun sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dunia 

kerja yang ada. Hal ini dilakukan agar peserta didik tidak 

mengalami kesulitan yang berarti ketika masuk di dunia kerja. 

Dengan masa studi selama tiga atau empat tahun, lulusan SMK 

diharapkan mampu untuk bekerja sesuai dengan keahlian  yang 

telah ditekuni. 
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Pendidikan SMK Berbasis Pesantren dapat membentuk 

peserta didik yang berjiwa religius, akhlakul hasanah, disiplin, 

sederhana, menghormati orang yang lebih tua, sekaligus dapat 

menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri dan memahami 

filosofis kehidupan. Ini selaras dengan tujuan pendidikan Islam 

menurut Mahmud Yunus, yaitu menyiapkan anak-anak, supaya 

di waktu dewasa kelak mereka cakap melakukan pekerjaan di 

dunia dan amalan akhirat, sehingga tercipta kebahagiaan 

bersama dunia akhirat.
94

 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

berbasis pesantren harus menjadi model pendidikan masa depan 

untuk melahirkan tenaga-tenaga profesional yang memiliki 

karakter (moral agama dan akhlak), pengetahuan dan 

keterampilan. SMK berbasis pesantren ini tidak saja 

menghasilkan tenaga yang memiliki keterampilan, namun yang 

lebih penting adalah memiliki moral dan tingkat kedisiplinan 

yang baik. 
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Melihat pentingnya sebuah lembaga formal yang unggul 

dalam pengetahuan umum dengan tetap menjunjung tinggi 

nilai-nilai keIslaman, berkembang SMK Berbasis Pesantren 

yakni sebuah lembaga pendidikan alternatif yang diharapkan 

dapat mencetak lulusan yang intelektual, mempunyai 

kompetensi yang  mapan, kedisiplinan yang baik dan 

menjunjung tinggi akhlaqul karimah. Alasan mengembangkan 

SMK berbasis pesantren adalah karena memiliki nilai-nilai 

yang sekaligus dikembangkan yakni karakter (moral agama dan 

akhlak), kedisiplinan, pengetahuan dan keterampilan. Selama 

ini, lulusan SMK hanya memiliki satu-satu. Kalau punya 

keterampilan, belum tentu bermoral dan beragama. Atau 

sebaliknya bermoral dan beragama, tapi belum tentu terampil 

dan masih ada siswa yang memiliki tingkat kedisiplinan yang 

minim sehingga ketika lulus dari SMK dan terjun pada dunia 

kerja dikhawatirkan tidak konsisten, kompeten terhadap 

pekerjaannya dan selalu mengulur-ngulur waktu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus (case 

study) dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka dalam hal 

ini lebih menekankan peneliti harus menggunakan diri sebagai 

instrumen, namun peneliti juga bisa menggunakan alat instrumen 

lain sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen, mengikuti 

asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data tujuannya yaitu 

untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan sesuai dengan 

realita yang ada. Hal ini dikarenakan penelitian ini berusaha 

memaparkan realitas dan berusaha menggambarkan suatu keadaan 

beserta segala aspeknya dalam rangka pemberian informasi sejelas-

jelasnya tentang bagaimana peran guru PAI dalam pembinaan 

karakter religius SMK berbasis pondok pesantren pada peserta 

didik kelas X di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

110 
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Arti lain dari penelitian kualitatif, yaitu menuturkan dan 

menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, 

satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau 

tentang suatu proses yang sedang berlangsung. Pengaruh yang 

sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang 

menampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya. 

Pelaksanaan penelitian kualitatif tidak terbatas hanya sampai pada 

pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan 

interpretasi tentang arti data itu.
95

 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah 

pendekatan deskriptif kualitatif, karena peneliti menganalisis dan 

menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk 

mendapatkan hasil yang akurat terkait fokus penelitian ditujukan 

pada peranan guru PAI dalam pembinaan karakter religius SMK 

berbasis pondok pesantren pada peserta didik kelas X di SMK 

PGRI 2 Ponorogo. 
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Dalam konteks dan jenis penelitian di atas, maka peneliti 

berusaha memaparkan realitas peran guru PAI dalam pembinaan 

karakter religius SMK berbasis pondok pesantren pada peserta 

didik kelas X di SMK PGRI 2 Ponorogo. Hal ini meliputi 

pendeskripsian peranan atau tugas pokok guru PAI dalam 

pembinaan karakter religius bagi peserta didik kelas X serta faktor-

faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan 

karakter peserta didik kelas X di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti sebagai instrumen 

sekaligus pengumpul data, maka kehadiran peneliti di lapangan 

sangat penting yaitu sebagai pengamat penuh, peneliti langsung 

mengawasi atau mengamati objek penelitian dan diketahui oleh 

subjek penelitian. 

Kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh dan mengawasi 

obyek penelitian serta mengadakan wawancara langsung dengan 

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI), Ustad di Pondok Pesantren 
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Keterampilan Al-Ikhlas Babadan Ponorogo, Koordinator 

Keagamaan di SMK PGRI 2 Ponorogo sebagai subyek penelitian. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SMK PGRI 2 Ponorogo. Peneliti 

memilih lokasi ini karena di sekolah tersebut yaitu SMK berbasis 

pondok pesantren. Sekolah tersebut memiliki beberapa program 

kegiatan keagamaan unggulan untuk membentuk dan 

mengembangkan karakter peserta didik dalam religiusitas serta 

meningkatkan pengetahuan dalam keagamaan dan setiap seminggu 

selalu diadakan pesantren kilat di Pondok Pesantren Keterampilan 

Al-Ikhlas Babadan Ponorogo berdasarkan roling kelas yang 

ditentukan oleh koordinator keagamaan dan para pihak sekolah 

yang bertanggung jawab. Oleh karena itu dengan fenomena yang 

sudah baik tersebut peneliti memilih sekolah tersebut untuk 

dijadikan lokasi penlitian, pemilihan sekolah tersebut dikarenakan 

sekolah kejuruan swasta ini memiliki sisi unik dan hanya satu-satu 
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yang menerapkan pendidikan berbasis pondok pesantren di daerah 

Kabupaten Ponorogo. 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, 

dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain. berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini jenis datanya 

dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, 

dan statistik.
96

 Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer atau data dari tangan pertama adalah data 

yang diperoleh langsung dari subjek penelitian menggunakan 

alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subjek 

sebagai data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung 

diperoleh peneliti dari subjek yang diteliti.
97

 Dalam penelitian 

ini, data primer yang akan digunakan oleh peneliti yaitu berupa 
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data verbal dari hasil wawancara dengan para informan yang 

kemudian peneliti catat dalam bentuk catatan tertulis, rekaman 

dengan menggunakan recorder, serta pengambilan foto. 

Sedangkan data dari pengamatan langsung akan peneliti catat 

dalam bentuk catatan lapangan. 

Data-data primer akan peneliti peroleh dari informan. 

Informan  yang dipilih adalah orang-orang yang berkompeten 

(dianggap tahu) atau berkaitan baik secara langsung maupun 

tidak langsung dengan fokus penelitian. Adapun informan 

tersebut yaitu guru PAI, koordinator keagamaan, beserta salah 

satu Ustadz di Pondok Pesantren Keterampilan Al-Ikhlas 

Babadan Ponorogo, lalu peserta didik baik kelas X ataupun 

kelas XI SMK PGRI 2 Ponorogo. Selain itu, data primer yang 

berupa dokumen adalah dokumen-dokumen SMK PGRI 2 

Ponorogo yang berkaitan dengan fokus penelitian, misalnya 

dokumen sejarah sekolah, data guru, data siswa, data sarana 

prasarana, program kegiatan keagamaan, jadwal pesantren 
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kilat, jadwal program kegiatan keagamaan, pembagian jadwal 

sholat dhuha dan sholat dhuhur berjama‟ah para peserta didik 

SMK PGRI 2 Ponorogo dan lain sebagainya. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, 

tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek 

penelitiannya. Data ini berwujud data dokumentasi atau data 

laporan yang telah tersedia. 

Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yaitu jurnal-jurnak maupun tulisan yang 

dipubllikasikan melalui internet yang ditulis oleh orang lain 

yang berkaitan dengan peran guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI) dalam pembinaan karakter religius pada peserta didik 

kelas X di SMK berbasis pondok pesantren. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini ada 3 macam, yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

1. Observasi 

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar 

semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang 

diperoleh melalui observasi.
98

 Observasi atau pengamatan 

merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati 

kegiatan yang sedang berlangsung di lapangan. Ada dua jenis 

observasi yaitu observasi partisipatif dan observasi non 

partisipatif. Dalam observasi partisipatif pengamat ikut serta 

dalam kegiatan, sedangkan dalam observasi non partisipatif 

pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, melainkan hanya 
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mengamati saja.
99

 Dengan teknik ini, peneliti mengamati  

tingkah laku objek ketika mengikuti setiap kegiatan keagamaan 

disekolah dan mengamati setiap tingkah laku peserta didik 

dalam berinteraksi dengan para guru maupun siswa lainnya. 

Metode observasi ini penulis pergunakan untuk 

memperoleh data tentang keadaan SMK PGRI 2 Ponorogo dan 

Peranan ataupun tugas pokok guru pendidikan agama Islam 

(PAI) dalam pembinaan karakter religius meliputi observasi 

peranan guru dalam membina karakter pada siswa kelas X, 

bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan keagamaan apa saja yang 

mendukung keberhasilan guru PAI dalam membina karakter 

religius siswa kelas X serta faktor-faktor pendukung dan 

penghambat apasaja yang dapat mempengaruhi guru PAI dan 

peserta didik dalam membina dan mengembangkan karakter 

religius pada peserta didik kelas X di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

2. Wawancara 
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Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang  harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam.
100

 

Adapun wawancara yang akan peneliti lakukan yaitu 

wawancara terstruktur, hal ini dikarenakan informan yang 

menjadi sumber data orang-orang yang mempunyai kesibukan 

tertentu. Peneliti akan mendatangi satu per satu informan yang 

menjadi sumber data di atas untuk peneliti tanya tentang peran 

guru PAI dalam pembinaan karakter religius pada peserta didik 

SMK berbasis pondok pesantren di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

Wawancara ini peneliti gunakan untuk menggali data berupa 

                                                 
100

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2015), 318. 
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perananan ataupun tugas pokok guru PAI dalam pembinaan 

karakter religius pada peserta didik kelas X SMK PGRI 2 

Ponorogo.  

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan 

(life histories), biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan 

lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, 

yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. studi 

dokumen merupakann pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
101

  

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih 

dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan 

di masa kecil, disekolah, ditempat kerja, dimasyarakat, dan 
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autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel 

apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan 

seni yang telah ada.
102

 Dengan teknik ini, peneliti menggali data 

melalui catatan harian atau lapangan, foto-foto, dokumen 

sekolah, dan lain-lain. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data,  mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat di kelola, mensintesiskannya, mencari 

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.
103

  

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan 

data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah 

melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila 
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jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum 

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, 

sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles 

and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
104

 

Adapun model analisis data yang akan peneliti gunakan 

dalam penelitian ini yaitu analisis data interaktif model Miles dan 

Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam buku metode 

penelitian pendidikan karangan Sugiyono, analisis data ini meliputi 

kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

verifikasi data.
105

 Secara mudahnya, dapat dilihat bagan sebagai 

berikut: 
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Gambar 3.1 

Teknik Analisis Data Model Interaktif Miles dan Hubberman 

 

Adapun langkah-langkah dalam analisis kualitatif adalah 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

Pengumpulan 

Data 

Reduksi Data 

Penyajian Data 

Kesimpulan : 

Penarikan / 

Verivication 
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diperlukan.
106

 Dalam penelitian ini, penulis mereduksi 

data dengan menganalisis tentang Peran Guru PAI 

Dalam Pembinaan Karakter Religius SMK berbasis 

pondok pesantren Pada Peserta didik Kelas X di SMK 

PGRI 2 Ponorogo. Dalam kegiatan reduksi data ini, 

peneliti juga akan melakukan pengkodean data (data 

codding), sebagai berikut: 

 

No Aspek Pengkodean Kode 

1. Teknik Pengumpulan Data  

 a. Wawancara W 

 b. Observasi O 

 c. Dokumentasi D 

2. Sumber Data (Informan)  

 a. Guru PAI GPAI 

 b. Koordinator Keagamaan KORAGM 

 c. Ustad Pondok Al-Ikhlas Babadan Ponorogo UST 

 d. Peserta Didik Kelas X PD X 

3. Lokasi Penelitian  

 a. SMK PGRI 2 Ponorogo STERIDA 

 b. Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ponorogo PONPES AL-

IKHLAS 
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2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, 

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) 

menyatakan “Yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay 

data, maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.
107

 Peneliti 

kemudian memberikan penjelasan secara naratif 

mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan 

mendapatkan makna pengalaman responden mengenai 

fenomena tersebut. 
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3. Verivication / Conclusion Drawing 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif 

menurut Miles and Huberman adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisteen saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, 

karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih 



127 

 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian berada di lapangan.
108

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data biasa disebut sebagai upaya untuk 

meningkatkan derajat kepercayaan data.
109

 Keabsahan data 

merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Untuk 

menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria 

tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat 

kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).
110

 

Menurut pendapat pakar bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan 

data selain digunakan menyanggah balik apa-apa yang dituduhkan 

pada penelitian kualitatif yang disangkakan tidak ilmiah, juga 
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merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari pengetahuan 

peneltian kualitatif. Dengan perkataan lain, apabila penelitian 

melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat 

sesuai teknik yang biasa digunakan dalam penlitian kualitatif, jelas 

bahwa hasil upaya penelitiannya benar-benar dapat dipertanggung 

jawabkan dari segala segi.
111

 

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif 

menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. 

Jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:
112

 

1. Ketekunan/Keajegan Pengamatan 

Keajegan Pengamatan berarti mencari secara konsisten 

interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses 

analisis yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha 

membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat 

diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan 

pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

                                                 
111
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dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal 

tersebut secara rinci. 

Kekurang tekunan pengamatan terletak pada pengamatan 

terhadap pokok persoalan yang dilakukan secara terlalu awal. 

Hal itu mungkin dapat disebabkan oleh tekanan subjek atau 

sponsor atau barangkali juga karena ketidaktoleransian subjek, 

atau sebaliknya peneliti terlalu cepat mengarahkan fokus 

penelitiannya. 

2. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu.
113

 Teknik triangulasi paling banyak digunakan ialah 

pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi dalam 

pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari 
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berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
114

 

Secara mudahnya, dapat di lihat bagan sebagai berikut: 

Gambar 3.2 A 

Triangulasi Sumber Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 B 

Triangulasi Teknik Pengumpulan Data (Metode) 
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Gambar 3.4 C 

Triangulasi Waktu Pengumpulan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan 

pemanfaatan sumber dan metode. Teknik triangulasi dengan 

sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi dan diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai 

peneliti dengan jalan: (a) membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara. (b) membandingkan 

hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

  

Siang Sore 

Pagi 
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H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahap dan 

ditambah dengan tahapan terakhir dari penelitian yaitu tahap 

penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut 

adalah: 

1. Tahap Pra-Lapangan 

Tahap pra-lapangan meliputi menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan 

penelitian, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih 

dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian, dan yang menyangkut persoalan etika penelitian.
115

 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Tahap pekerjaan lapangan meliputi memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan 

serta sambil mengumpulkan data. 

3. Analisis Data 
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Analisis data meliputi analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. Penulis melakukan analisis terhadap data-

data mengenai peran guru PAI dalam mengembangkan karakter 

religius pada peserta didik kelas X SMK berbasis pondok 

pesantren yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, 

onservasi, dan dokumentasi. 

4. Tahap Penulisan Hasil Laporan Penelitian 

Tahap ini dilakukan setelah pengumpulan data mulai dari 

observasi, wawancara dan dokumentasi telah selesai. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya SMK PGRI 2 Ponorogo 

SMK PGRI 2 Ponorogo berdiri pada tahun 1984 

dengan nama STM PGRI Ponorogo yang beralamat di SD 

Keniten I dan II dengan membuka jurusan mesin, listrik dan 

bangunan. Dalam praktikum STM PGRI Ponorogo 

(sekarang SMP 5). Pada tahun pelajaran 1987/1988 STM 

PGRI Ponorogo melaksanakan akreditasi dan dengan 

jenjang diakui. Pada tahun 1989/1990 pindah ke ST Negeri. 

Pada tahun 1990/1991 STM PGRI Ponorogo telah 

menempati gedung sendiri yang terletak di Jl. Soekarno 

Hatta (selatan pabrik es salju buana Ponorogo). Dan 

melakukan kegiatan belajar mengajar pagi dan siang hari 

134 
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sedang praktikum tetap dilaksanakan di ST Negeri 

Ponorogo. 

Selanjutnya pada tahun pelajaran 1991/1992 STM 

PGRI Ponorogo menambah jurusan otomotif yang menerima 

5 kelas dan dalam kegiatan praktek bekerja sama dengan 

KLK (sekarang BLK-UKM Ponorogo) di Karang Lor. Pada 

tahun 1992 STM PGRI mendapat kepercayaan pemerintah 

mendapatkan hibah dari IPTN (Industri Pesawat Terbang 

Nurtaniu) berupa mesin bor radial, mesin horning dan mesin 

bor kolom. 

Pada tahun 1994/1995 STM PGRI berganti dengan 

nama SMK PGRI 2 Ponorogo. Pada tahun pelajaran 

1998/1999 SMK PGRI 2 Ponorogo memiliki 26 Ruang 

Teori, 1 Bengkel Otomotif, 1 Bengkel Pemesinan, 1 Bengkel 

Kerja Bangku/Kerja Plat dan Las, serta 3 Bengkel Listrik. 

Pada tahun 2016 SMK PGRI 2 Ponorogo mendapatkan 
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kepercayaan mendapat bantuan imbalan swadaya berupa 

bangunan bengkel mesin.  

Selanjutnya pada tahun 2000/2001 SMK PGRI 2 

Ponorogo telah terakredetasi dengan status disamakan. Pada 

tahun 2002/2003 mendapat bantuan peralatan praktek dari 

“Australia” senilai 2,4 milyar. Pada tahun 2005/2006 

mendapat bantuan satu orang sukarelawan dari Korea. Lalu 

pada tahun 2006/2007 telah terakreditasi : A. Selanjutnya 

pada tahun 2011 telah mendapatkan sertifikat ISO 9001: 

2008, dari TUV Nort. Pada tahun 2015 SMK PGRI 2 

Ponorogo menjadi sekolah rujukan. 

SMK PGRI 2 Ponorogo pada tahun ajaran 2016/2017 

mempunyai 8 program keahlian yaitu: Teknik Pemesinan, 

Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor, Teknik 

Alat Berat, Teknik Perbaikan Bodi Otomotif, Teknik 
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Komputer dan Jaringan, Rekayasa Perangkat Lunak, dan 

Multimedia.
116

 

2. Letak Geografis SMK PGRI 2 Ponorogo 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Ponorogo 

merupakan salah satu dari beberapa SMK yang ada di 

Kabupaten Ponorogo, terletak di Kecamatan Kota, tepatnya 

di Jalan Soekarno Hatta, Desa Keniten, Kabupaten 

Ponorogo. Selain berada di Kecamatan Kota, SMK PGRI 2 

Ponorogo berada di lokasi yang strategis, tidak jauh dari 

perkotaan sehingga sangat mudah dijangkau dari semua 

jurusan karena dekat dengan berbagai infrastruktur dan jalur 

transportasi. Hal ini menjadikan SMK PGRI 2 Ponorogo ini 

dapat dituju dari berbagai daerah dengan sangat mudah. 

Infrastruktur terebut diantaranya: Terminal Selo Aji, dan 

Pasar Legi (merupakan pasar induk yang berada di 

Kabupaten Ponorogo), sedangkan jalur transportasi tersebut 
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diantaranya: Jl. Soekarno Hatta merupakan jalan utama yang 

menghubungkan Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten 

Madiun. Dan juga dekat dengan jalur BUS antar kota dan 

propinsi.
117

 

Secara umum letak geografis SMK PGRI 2 Ponorogo 

terletak di dataran rendah sehingga pembangunan 

infrastruktur tidak mengalami hambatan yang berarti, hal ini 

terbukti 50% dari jumlah gedungnya sudah berlantai 2 dan 

mayoritas merupakan gedung baru. 

Ketika kita memasuki SMK PGRI 2 Ponorogo, kita 

akan disambut oleh Gapura yang indah dihiasi arsitektur 

Reog Ponorogo dengan tulisan SMK PGRI 2 Ponorogo, 

begitu masuk kita akan di sambut oleh senyuman Petugas 

Keamanan yang selalu setia menjaga sekolah ini di kala 

malam maupun siang. Sepintas terlihat bangunan-bangunan 

sekolah yang tertata rapi dengan formasi seperti “U”. dengan 
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kantor di sebelah kanan dan tempat parkir disebelah kiri dan 

halaman sekolah yang sangat luas berada tepat di depan kita. 

Selain kantor, tempat parkir, dan kelas, sekolah ini juga 

dilengkapi dengan masjid, laboratorium, praktikum, kantin, 

dan juga kantor kecil. Dalam setiap kelasnya kurang-lebih 

menampung sekitar 30-33 siswa.
118

 

3. Visi, Misi dan Tujuan SMK PGRI 2 Ponorogo 

a. Visi SMK PGRI 2 Ponorogo 

“Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

cerdas, terampil, kompeten, profesional, berkarakter 

unggul dan berbudaya lingkungan”.
119

 

b. Misi SMK PGRI 2 Ponorogo 

Menyiapkan Lulusan: 

1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 
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2) Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi masa sekarang dan mendatang. 

3) Mampu menguasai kompetensi semua paket 

keahlian. 

4) Bersertifikasi kompetensi dan profesi. 

5) Sehat jasmani dan rohani, berdisiplin tinggi dan 

berakhlak mulia. 

6) Siap berkompetensi dan memilih karir untuk 

mengembangkan diri. 

7) Mampu mengisi kebutuhan dunia usaha dan dunia 

industri dimasa sekarang dan mendatang. 

8) Mempunyai daya dukung untuk melestarikan alam 

melalui tindakan pelestarian dan pencegahan 

kerusakan lingkungan. 

c. Tujuan SMK PGRI 2 Ponorogo 

1) Menghasilkan lulusan yang berkompeten dan 

berkualitas pada bidangnya. 
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2) Menghasilkan lulusan yang langsung kerja. 

3) Menghasilkan lulusan yang dapat memenuhi tuntutan 

kebutuhan pengguna jasa pendidikan, pelatihan dan 

Dunia Usaha/Dunia Industri. 

4) Menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkarakter dan peduli lingkungan hidup. 

5) Membekali lulusan untuk hidup mandiri dan 

berbudaya terhadap pemanfaatan energi alternatif. 

6) Mampu mencetak lulusan yang peduli tentang 

pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya limbah 

air. 

7) Membekali lulusan untuk dapat hidup mandiri.
120

 

4. Struktur Organisasi SMK PGRI 2 Ponorogo 

Organisasi yang berkualitas adalah organisasi yang 

tentunya memiliki pengelola sesuai dengan standar yang 
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sudah ada. Para pengelola-pengelola tersebut dijadikan 

dalam satu wadah dengan sama struktur organisasi.  

Struktur organisasi dibuat untuk memudahkan 

koordisasi dan komunikasi dengan para anggotanya. Demi 

hal tersebut maka SMK PGRI 2 Ponorogo memiliki struktur 

organisasi sesuai dengan standar yang dipakai.
121

 

5. Sumber Daya Manusia SMK PGRI 2 Ponorogo 

Sumber Daya Manusia merupakan asset yang paling 

penting dalam organisasi atau lembaga. Untuk menjadikan 

lembaga yang berkualitas diperlukan sumber daya manusia 

(pendidik dan tenaga kependidikan) yang berkualitas 

dibidangnya. 

Berdasarkan pengamatan dari observasi peneliti selama 

kurang lebih 2 bulan di SMK PGRI 2 Ponorogo telah 

didapatkan data guru, siswa, dan tenaga kependidikan 

(karyawan). Secara keseluruhan guru di SMK PGRI 2 
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Ponorogo berjumlah 99 orang dengan berijasah s1, s2 dan 

memiliki sertifikat keahlian untuk pengajar teknik. 

Sedangkan data siswa pada 4 tahun terakhir mengalami 

kenaikan dan penurunan yang signifikan. Pada tahun 

2017/2018 rombongan belajar siswa dibagi menjadi 65 

rombongan belajar dengan rincian seperti yang saya 

cantumkan pada tabel dilampiran. 

Di SMK PGRI 2 Ponorogo memiliki unit kerja BKK 

(Bursa Kerja Khusus) sebagai penyalur kerja baik dalam 

negeri maupun luar negeri. Untuk mengetahui keterserapan 

kerja dan peminat siswa dalam menggunakan layanan 

BKK.
122

 

6. Sarana Dan Prasarana SMK PGRI 2 Ponorogo 

SMK PGRI 2 Ponorogo telah memiliki sarana dan 

prasarana yang lengkap sebagai penunjang proses 

pembelajaran. Diantara fasilitas tersebut antara lain gedung 
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teori, praktek dan laboratorium serta penunjang lainnya 

seperti perpustakan dan tempat ibadah. Status tanah yang 

dimiliki adalah Hak Milik. Luas tanah kurang lebih 21.605 

m2. Dengan perincian luas tanah yang sudah dibangun 

13.505 m
2 

dan luas tanah yang masih kosong/ siap 

dikembangkan yaitu 8100 m
2
. SMK PGRI 2 Ponorogo sudah 

memiliki peralatan yang lengkap untuk melakukan 

pembelajaran praktikum.
123

  

Secara umum sarana dan prasarana yang ada di SMK 

PGRI 2 Ponorogo meliputi: keadaan tanah dan luas ruang 

belajar, peralatan praktik/peraga, ruang bengkel teknik 

sepeda motor, ruang bengkel pemesinan, ruang bengkel 

teknik kendaraan ringan, ruang bengkel teknik komputer dan 

informatika, ruang bengkel teknik kendaraan ringan, ruang 

bengkel teknik alat berat, ruang bengkel teknik perbaikan 

bodi otomotif, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, 
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perpustakaan/warnet , ruang guru, ruang kepala sekolah, 

ruang tata usaha, ruang BK/BP, ruang satpam, ruang dapur, 

koperasi, kantin, gudang olahraga, masjid/tempat ibadah.
124

 

7. Kegiatan Penunjang Berbasis Karakter 

Berikut kegiatan penunjang berbasis karakter yang ada 

di SMK PGRI 2 Ponorogo: 

a. Pondok Pesantren 

Semua siswa SMK PGRI 2 Ponorogo wajib 

mengikuti kegiatan yang disebut Pondok Pesantren, 

dimana setiap siswa wajib mengikuti kegiatan di 

Pondok Pesantren, dengan tujuan: 

1) Meningkatkan ketakwaan peserta didik 

2) Meningkatkan pengetahuan anak tentang agama 

3) Membentuk karakter peserta didik. 

b. TARUNA SMK PGRI 2 Ponorogo 
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Kegiatan unggulan yang baru dari SMK PGRI 2 

Ponorogo adalah pendidikan karakter melalui 

Pembinaan Taruna Taruni. Kegiatan ini dibimbing dari 

Kodim 501 Madiun. Tujuan kegiatan ini adalah, 

diharapkan nantinya siswa yang dibimbing sebagai 

taruna dan taruni, akan dapat menjadi contoh bagi 

siswa yang lain dalam hal kedisiplinan. Selain itu siswa 

ini nantinya akan bertugas menertibkan teman-teman 

yang lainnya. Hal ini mendidik anak untuk dapat 

memiliki tanggung jawab.
125

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan 

Karakter Religius Peserta Didik di SMK PGRI 2 

Ponorogo 

a. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Membina Karakter Religius Peserta Didik 
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Guru PAI di SMK PGRI 2 Ponorogo telah 

melakukan berbagai upaya pembinaan karakter religius 

siswa dalam mengoptimalkan pembelajaran PAI dan 

program-program keagamaan di sekolah.  

Tugas pokok guru PAI adalah mendidik, mengajar 

dan melatih yang ketiga-tiganya diwujudkan dalam 

kesatuan kegiatan pembelajaran. Untuk mengetahui 

bagaimana peran guru PAI dalam pembinaan karakter 

religius pada peserta didik khususnya kelas X, maka saya 

melakukan wawancara dengan Bapak Tantowi Muid, 

S.Ag selaku guru PAI di SMK PGRI 2 Ponorogo, beliau 

menyampaikan sebagai berikut: 

“Sebenarnya tugas guru PAI itu banyak sekali mbak, 

intinya yang diembankan atau dipikul oleh seorang 

guru terutama guru PAI yaitu tugas guru PAI tidak 

hanya mengajarkan knowledge dan skill saja mbak 

tetapi guru itu harus bisa menjadi pembimbing, 

memotivator, memfasilitasi, pandai mengelola kelas, 
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dan yang lebih utama mampu menjadikan dirinya 

sebagai orang tua kedua bagi anak didiknya.”
126

 

Sehubungan dengan itu Bapak Tantowi Muid, 

S.Ag juga menjabat sebagai koordinator keagamaan di 

SMK PGRI 2 Ponorogo, beliau menegaskan bahwa tugas 

beliau selain sebagai guru Agama bukan hanya memberi 

materi ajaran kepada anak didiknya tetapi beliau juga 

membimbing dan mengawasi setiap pelaksanaan 

kegiatan keagamaan sekaligus memantau setiap perilaku 

siswa di sekolah. 

Seperti yang telah di kemukakan oleh Bapak 

Khusnul Huda, M.Pd.I selaku guru PAI di SMK PGRI 2 

Ponorogo sebagai berikut:  

“Peran guru itu sebagai pengajar, pembimbing, pemberi 

motivasi, pengingat di saat akan melakukan kegiatan 

Baca al-Qur‟an di kelas dan ketika melaksanakan 

shalat berjama‟ah di sekolah baik itu shalat dhuha 

maupun shalat dhuhur.”
127
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Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ria 

Dwi P, M.Pd.I selaku guru PAI di SMK PGRI 2 

Ponorogo bahwa: 

“Biasanya guru PAI selalu memberikan nasihat dan 

motivasinya kepada anak didiknya mbak agar mereka 

bisa semangat dalam belajar lalu memilki keinginan 

positif demi mencapai cita-citanya.”
128

 

Guru merupakan unsur yang sangat dominan dan dinilai 

sangat penting dalam jalur pendidikan sekolah pada 

umumnya, karena bagi siswa guru sering dijadikan tokoh 

teladan, bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. 

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak 

Tantowi Muid, S.Ag selaku guru PAI dan Koordinator 

Keagamaan di SMK PGRI 2 Ponorogo yakni: 

“Lebih tepatnya begini mbak selama di kelas maupun 

luar kelas, guru itu sebagai suri tauladan dan contoh 

keteladanan bagi siswa, setiap tingkah laku guru 

selalu diperhatikan oleh para siswanya baik itu cara 

berbicara, berbuatnya dan bahkan pergaulannya 
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terhadap sesama guru atau warga sekolah selama 

di luar kelas”.
129

 

 

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibu Ria Dwi 

P, M.Pd.I selaku guru PAI di SMK PGRI 2 Ponorogo 

sebagai berikut: 

“Jadi gini mbak sebagai guru kita harus bersikap yang 

baik, juga sebagai teladan bagi siswa-siswanya, nah 

guru itu harus memiliki kepribadian yang baik dengan 

tujuan dapat dijadikan panutan dan idola bagi anak 

didiknya terutama pada saat dikelas, murid-murid 

cenderung akan bersemangat ikut pembelajaran PAI 

di kelas mbak kalau tindakan, ucapan, cara 

mengajarnya, bahkan cara berpakaian guru itu baik 

dan sesuai di pandang oleh para siswanya”.
130

 

 

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa segala gerak gerik, kepribadian, tindakan, ucapan 

bahkan cara berpakaian dari seorang guru itu menjadi 

pusat perhatian peserta didiknya yang artinya 

keseluruhan sikap dan perbuatan seseorang akan 
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menggambarkan sesuatu kepribadian yang dilakukannya 

secara sadar yang dapat menentukan tinggi rendahnya 

kewibawaan seorang guru dalam pandangan anak 

didiknya, oleh sebab itu guru harus berhati-hati dalam 

berbuat dan dapat menguasai psikisnya. 

 Guru agama Islam sebagai pemegang dan 

penanggung jawab mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam, itu mempunyai tugas lain yaitu mengajar ilmu 

pengetahuan agama Islam, menanamkan keimanan ke 

dalam jiwa anak didiknya, mendidik anak agar taat 

menjalankan agama, dan mendidik anak agar berbudi 

pekerti yang mulia. Hal ini seperti yang disampaikan 

oleh Bapak Khusnul Huda, M. Pd. I selaku guru PAI di 

SMK PGRI 2 Ponorogo sebagai berikut: 

“Sebagai guru PAI itu tugasnya tidak hanya mengajar 

dan memberi tugas di dalam kelas mbak tetapi guru 

itu harus bertanggung jawab dalam membimbing, 

memberi motivasi, memberikan fasilitas didalam 

proses pembelajaran, mengarahkan setiap kegiatan 

belajar di dalam kelas maupun di luar kelas sesuai 
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dengan apa yang diketahui dan diembannya. Lalu 

guru PAI harus mampu mengingatkan dan memberi 

contoh kepada anak didiknya dalam hal yang bersifat 

religi misalnya melaksanakan shalat berjama‟ah, 

mengingatkan siswa untuk berwudhu terlebih dahulu 

sebelum membaca al-Qur‟an, memberi pembinaan 

kepada anak didiknya apabila belum lancar Baca 

Tulis Al-Qur‟an (BTA) serta mengajari anak 

didiknya berbuat sopan santun terhadap guru lainnya 

dan sesama teman sebaya bahkan kakak kelasnya.”
131

 

 

Sementara itu, menurut Ibu Ria Dwi P, M.Pd.I 

sebagai berikut: 

“Kalau menurut saya mbak, jadi guru itu tidak semudah 

membalikkan telapak tangan. Yang paling utama guru 

itu harus memiliki tanggung jawab, berhasil tidaknya 

pendidikan bahkan pembentukan karakter anak 

tergantung pada pertanggung jawaban guru dalam 

melaksanakan perannya. Intinya guru itu harus bisa 

jadi partner sejati anak didiknya gitu mbak, harus bisa 

memahami setiap kepribadian, dan kesulitan anak 

didiknya disaat pembelajaran di dalam kelas maupun 

di luar masalah belajar anak, harus mampu menegur 

anak didiknya apabila melakukan kesalahan baik itu 

kecil maupun besar, dan harus mengingatkan tentang 

berperilaku baik terhadap semuanya nggak hanya 

baiknya saja terhadap guru.”
132
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Sementara itu menurut Bapak Tantowi Muid, 

S.Ag sebagai berikut:  

“Menurut saya ya mbak peran guru khususnya pada 

guru PAI yang paling utama yaitu guru mampu 

memberikan contoh kepada murid-muridnya terkait 

kebiasaan bersikap yang sopan dan santun terhadap 

semuanya, membimbing dan mengajak anak didiknya 

untuk melaksanakan shalat berjama‟ah bersamaan, 

dan mengajari siswa pentingnya dalam taat beragama 

apalagi bagi anak didik yang tidak biasa rutin 

menjalankan ibadah di rumahnya masing-masing.”
133

 

 

Hal ini sesuai dengan hasil observasi peneliti 

selama di SMK PGRI 2 Ponorogo sekitar pukul 06.45 

WIB para peserta didik maupun para guru selalu terlihat 

rapi, selalu bertegur sapa dengan sopan santun, dan tertib 

ketika memasuki kawasan sekolah. Sebelum awal 

pembelajaran para peserta didik diwajibkan untuk 

berbaris didepan kelas masing-masing ketika guru sudah 

ada ditempat, sebelum masuk kelas para peserta didik 

melakukan perapian pada diri dan berdo‟a dengan 
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dipimpin oleh ketua kelasnya lalu satu persatu peserta 

didik mencium tangan guru mata pelajarannya 

khususnya pada guru PAI juga.
134

 Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Bapak Khusnul Huda, M. Pd. I yakni: 

“Ya, pembiasaan karakter moral yang diterapkan di 

sekolahan yaitu ketika anak-anak bertemu dengan 

guru nya entah itu guru favoritnya atau guru mata 

pelajaran yang dikenalinya harus bersaliman atau 

mencium tangan guru dimanapun guru itu berada, 

para siswa harus menyapa guru dengan semestinya, 

lalu pada karakter yang religinya sebelum masuk 

kelas mulai pembelajaran itu mbak para siswa juga di 

wajibkan berbaris di depan kelas untuk melakukan 

perapian pada diri masing-masing dan berdo‟a dengan 

dipimpin ketua kelas atau perwakilan kelas mbak. 

Lalu setelah itu ketika akan masuk kelas para siswa 

diwajibkan mencium tangan gurunya mbak”
135

 

 

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak 

Tantowi Muid, S.Ag sebagai berikut: 

“Saya sebagai guru khususnya guru PAI di SMK ini 

harus menekankan dan memperingatkan para peserta 

didik untuk selalu menegur sapa atau lebih bagusnya 
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bersalaman dengan guru-gurunya dimanapun berada 

saat di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, itu 

termasuk mengajarkan nilai karakter baik siswa agar 

menjadi terbiasa. Bahkan sebelum mulai pembelajaran 

para siswa wajib berbaris di depan kelas dan berdo‟a 

setelah itu ketika masuk kelas harus mencium tangan 

guru satu persatu”.
136

 

Sementara itu menurut Ibu Ria Dwi P, M.Pd.I 

selaku guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

memaparkan sebagai berikut: 

“Kalau saya sih biasanya memberitahu anak-anak untuk 

selalu menebar senyum, sapa, keramahan dan 

kesopanan kepada semua orang di sekolah ini bukan 

hanya kepada guru saja mbak. Intinya agar mereka itu 

memiliki watak dan perilaku yang baik. Terus saat 

sebelum awal pembelajaran di mulai saya biasanya 

menyuruh siswa untuk merapikan diri masing-masing. 

Khususnya pada saat mata pelajaran saya harus wajib 

mengenakan kupluk/kopyah bagi siswa laki-laki dan 

bagi perempuan kalau mengenakan jilbab dilarang 

hanya sampai atas dada, pokoknya harus di bawah 

dada yang seperti saya contohkan ini. Setelah itu 

kebiasaan religi yaa berdo‟a dan bersalaman dengan 

saya ketika akan masuk kelas mbak.”
137

 

 

Dengan demikian, upaya guru yang dilakukan oleh 

guru Pendidikan Agama Islam sangat penting bagi 
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peserta didik dan 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 yang 

terkait lainnya serta mengembangkan kebiasaan dan 

perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan 

nilai-nilai karakter religius dan tradisi nuansa sekolah 

kejuruan yang berbasis pondok pesantren. Melalui 

teladan dan contoh yang diberikan secara tidak langsung 

peserta didik akan meniru dengan sendirinya, oleh 

karena itu guru sangat berperan penting dalam 

pembinaan karakter religius peserta didik khususnya 

kelas X SMK PGRI 2 Ponorogo. 
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b. Upaya Guru PAI dalam Pelaksanaan Pembinaan 

Karakter Religius Peserta Didik Kelas 

Untuk membina dan membentuk karakter religius 

peserta didik tidak hanya mengandalkan pada saat mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas tetapi harus 

ada pembinaan terus-menerus dan berkelanjutan di luar 

jam pelajaran Pendidikan Agama Islam, baik itu di dalam 

kelas maupun di luar kelas atau bahkan di luar sekolah. 

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Khusnul 

Huda, M. Pd. I sebagai berikut: 

“Setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda 

mbak, untuk mengembangkan karakter religius anak 

harus ada pembiasaan karakter khususnya yang religi 

dulu, contohnya anak dibiasakan melaksanakan shalat 

dhuha, dhuhur, dan jum‟at secara berjama‟ah. 

Pelaksanaan shalat dhuha itu dilakukan secara bergilir 

sesuai dengan jadwal perminggu kelasnya dan 

pelaksaan shalat dhuhur juga dijadwal juga secara 

bergelombang sesuai dengan gelombang kelas 

masing-masing. Pelaksanaannya ada 3 gelombang 

mbak, itupun harus dilakukan dengan tertib, teratur 

dan tepat waktu agar pada kelas di gelombangnya 

selanjutnya tidak terlambat. Jika terlambat atau tidak 

mengikuti shalat dhuhur berjam‟ah sesuai 

gelombangnya hukumannya di panggil oleh guru 
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Agama atau biasanya saya dan pak Towi yang 

memanggilnya dan memberikan mereka hukuman 

mbak agar jera.”
138

 

 

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak 

Tantowi Muid, S.Ag sebagai berikut: 

“Untuk mendidik dan mengembangkan karakter religius 

anak ada serangkaian program kegamaan yang 

diadakan di SMK PGRI 2 ini mbak, anak-anak wajib 

mengikuti semua kegiatan keagamaan tersebut mbak. 

Program keagamaan itu diantara lain kalau yang 

rutinan pelaksanaan shalat dhuha, shalat dhuhur dan 

shalat jum‟at berjama‟ah, terus setiap hari Jum‟at 

selalu disebut sebagai Hari Jum‟at berkah mbak, 

kegiatannya pada saat hari itu yaitu semua murid di 

sekolah bahkan seluruh warga sekolah wajib 

menirukan pembacaan ayat Al-Qur‟an oleh salah satu 

guru Agama di sini biasanya pak Sugianto mbak, lalu 

ada kegiatan berupa Jum‟at amal, kajian dari rohis, 

dan kajian muslimah khusus murid perempuan saat 

murid cowok sedang melaksanakan shalat jum‟at 

berjama‟ah mbak lalu ada ekstra keagamaan juga 

mbak untuk menambah bakat dan minat anak di 

bidang keagamaan lalu ditambah lagi ada program 

kegiatan keagamaan sebagai pendukung sekolah ini 

yang berbasis pondok pesantren yaitu kegiatan 

pondok pesantren kilat di Pondok Keterampilan Al-

Ikhlas Babadan Kabupaten Ponorogo setiap seminggu 
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dengan pergantian kelompok kelas menurut jadwal 

pergelombang kelas yang sudah disediakan.”
139

 

 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ria Dwi 

P, M.Pd.I menyampaikan bahwa: 

“Karakter Religius ya mbak, untuk mengembangkan 

karakter tersebut maka kami sebagai guru PAI dan 

juga bidang keagamaan di SMK PGRI 2 ini banyak 

membuat program kerja keagamaan baik itu rutinan 

atau mingguan dan program kerja tahunan mbak 

dengan tujuan terciptanya suasana sekolah yang religi 

dan khususnya pada kelas X yang masih labil dan 

punya latar belakang yang berbeda-beda misalnya 

mayoritas ada yang dari SMP sejak dini sudah 

tekankan pembiasaan melaksanakan kegiataan 

keagamaan rutin agar pendalaman beragama mereka 

menjadi baik, yang semula jarang melaksanakan 

shlata berjama‟ah rutin dan membaca Al-Qur‟an jadi 

bisa gitu mbak. Terus ada juga program unggulan 

keagamaan di SMK PGRI 2 sebagai pendukung 

karakter siswa yaitu pelaksanaan pondok pesantren 

kilat rutinan mingguan mbak.”
140

 

 

Menurut wawancara tersebut peneliti dapat 

mengambil kesimpulan bahwa untuk membina karakter 
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religius peserta didik khususnya pada kelas X sebagai 

guru PAI di SMK PGRI 2 Ponorogo memiliki 

serangkaian pembinaan program kegiataan keagamaan di 

sekolah dan program unggulan mereka yaitu pondok 

pesantren kilat di Pondok Pesantren Keterampilan 

Babadan Kabupaten Ponorogo bagi seluruh anak 

didiknya khususnya kelas X yang masih labil dan berasal 

dari latar belakang lulusan pendidikan mereka yang 

mayoritas dari SLTP/SMP. 

SMK PGRI 2 Ponorogo memiliki program 

unggulan yaitu pondok pesantren kilat yang dilaksanakan 

di Pondok Pesantren Keterampilan Al-Ikhlas Babadan 

Kabupaten Ponorogo dengan sistem pergelombangan 

kelas setiap minggunya dengan maksud menumbuhkan 

pendalaman materi keagamaan para anak didiknya, 

menjadikan anak didiknya sebagai siswa-siswi yang 

memiliki akhlak budiman dan terdapat pembinaan 
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karakter ala pesantren dalam setiap kegiatan sehari-hari 

di pondok pesantren seperti adab, tata krama, 

pendisiplinan, tanggung jawab, religius, toleransi, 

mandiri, kerja sama, berlaku jujur, dan sebagainya. 

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadz Muh. 

Ahsanusi selaku Pengurus di Pondok Pesantren 

Keterampilan Al-Ikhlas sebagai berikut:  

“Dengan adanya kegiatan pondok pesantren kilat ini 

manfaatnya sangat besar bagi anak-anak mbak, 

mereka mendapat ketegasan tentang pendalaman 

materi keagamaan seperti bacaan shalat, praktek 

ibadah, membimbing baca Tulis Al-Qur‟an dan 

adanya pembinaan karakter yang diajarkan anak-anak 

selama di pondok yang jarang didapatkan di rumah 

masing-masing ataupun sedikit mendapatkan 

pembinaan karakter di sekolah karena waktunya yang 

singkat dan terbatas.”
141

 

 

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ustadz 

Mulyono S.Pd.I selaku tenaga pengajar di pondok 

pesantren Al-Ikhlas sebagai berikut: 

                                                 
141

 Wawancara dengan Ustadz Muh. Ahsanusi selaku Pengurus di Ponpes 

Keterampilan Al-Ikhlas Babadan Ponorogo, Lihat transkip wawancara nomor : 

30/W/23-04/2019 



162 

 
“Dengan program pondok pesantren dapat membuat 

anak didik bisa merasakan bagaimana lika-liku 

keseharian dan peraturan tata tertib atau kedisiplinan 

serta pembiasaan karakter anak di pondok yang tidak 

didapatkan di sekolah maupun dirumah, melalui 

penggemblengan kebiasaan kegiatan bangun tidur 

sampai tidur kembali serta berbagai serangkaian 

kegiatan keseharian dipondok yang bersifat religi serta 

penggemblengan pendalaman materi kegamaan di 

dalam kelas.”
142 

Hal serupa ditegaskan dengan pernyataan oleh 

Ustadz Suratno S.Sy selaku pengajar di pondok Al-

Ikhlas: 

“Ya tujuan diadakan kegiatan pondok pesantren di sini 

sangat bagus mbak, dilihat dari latar belakang anak-

anak yang bervariasi serta karakter mereka yang 

berbeda maka pembiasaan karakter dan pendisiplinan 

disini sangat ketat dan tertib. Selama di pondokkan 

anak-anak tidak hanya mendapatkan materi 

keagamaan tetapi mereka mendapatkan bagaimana 

tata krama dengan guru itu seperti apa, akhlakul iman 

yang sesuai dengan norma agama, serta adab yang 

baik. Soalnya adab itu paling utama dalam penerapan  

di pondok mbak.”
143
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Sementara itu, menurut Ustadz Imam Muhtarabbi 

juga selaku tenaga pengajar di pondok pesantren Al-

Ikhlas menyampaikan bahwa:  

“Bentuk kegiatan keseharian selama di pondok yaitu 

adanya ketegasan dalan pendalaman materi 

keagamaan terutama untuk meningkatkan kualitas 

pada diri santri SMK PGRI 2 ini dan adanya 

pembiasaan pada karakter anak serta kegiatan 

keseharian anak yang bersifat religi misalnya 

pelaksanaan rutin shalat sunnah dan shalat 5 waktu 

secara berjam‟ah, biasanya di rumah anak jarang 

menerapkan kebiasaan terebut dan biasanya orang tua 

cenderung tidak bersikap tegas kepada anak-anaknya 

sehingga mereka manja dan tidak taat dalam 

beragama.”
144

 

 

Dalam pembinaan karakter religius di zaman 

sekarang ini tidaklah mudah, di zaman modern ini banya 

sekali pengaruhnya, seperti pengaruh dari dunia luar, 

pengaruh dari lingkungan yang kurang baik serta orang 
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tua yang kurang mengawasi dan mengontrol setiap 

kegiatan keseharian anak-anaknya yang bersifat religi.  

Pembinaan karakter religius dari tahun ke tahun 

pasti ada berbagai inovasi sesuai dengan perkembangan 

zaman. Untuk menyeimbangkan serangkaian kegiatan 

yang telah terprogram dalam upaya pengembangan 

karakter religius anak di pondok pesantren maka ada 

beberapa upaya yang dilakukan Ustadz di pondok dan 

para guru PAI di SMK dengan tujuan agar mereka tidak 

bosan atau jenuh mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. 

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak 

Khusnul Huda, M. Pd. I sebagai berikut: 

“Untuk mengurangi kejenuhan bagi peserta didik yang 

mengikuti pondok pesantren kilat di pondok maka 

kami selalu mengadakan kegiatan sebagai pendukung 

bakat dan minat mereka. Kegiatan itu antara lain 

malam Kamis sekitar jam 8 sampai selesai kami 

mengadakan nobar (nonton bareng) Film bersama 

dengan para ustad di Aula Pondok Pesantren, 

selanjutnya saat malam Jum‟at sekitar ba‟dha shalat 

isya‟ di Masjid selalu mengadakan Sholawatan 

bersama dengan dipandu oleh anak-anak Rohis SMK 

PGRI 2 serta santri di pondok sana, terus terakhir saat 



165 

 
malam Sabtu ada acara Pidato/Muhadhoroh sekitar 

ba‟dha isya‟ di Aula Pondok sana”
145

 

 

Sementara itu, menurut Ustadz Suratno S.Sy selaku 

tenaga pengajar di pondok pesantren Al-Ikhlas 

menyampaikan bahwa” 

“Ya agar siswa tidak jenuh dalam suasana di pondok 

kami biasanya mengadakan senam pagi lalu kegiatan 

olah raga saat sore hari mbak, lalu saat di kelas cara 

mengajarnya harus menggunakan metode yang efektif 

tapi menyenangkan terus harus melakukan pendekatan-

pendekatan kepada santri SMK PGRI 2 agar 

mengetahui setiap watak, perilaku dan kebiasaan 

mereka, intinya keinginan mereka gitu mbak.. terus juga 

cara mengajarnya harus rileks, santai dan tegas tapi 

tidak ada unsur kekerasan, dengan tujuan agar siswa itu 

jadi faham dan mendalami materi yang diajarkan oleh 

para ustadnya.”
146

 

 

Melihat hasil dari wawancara yang dilakukan 

peneliti serangkaian kegiatan penyeimbang dengan 

tujuan agar peserta didik tidak jenuh selama mengikuti 
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kegiatan pondok pesantren kilat yang dirancang oleh 

pihak bidang keagamaan di sekolah dan adanya kerja 

sama dengan para Ustadz di pondok memang sangat 

bagus dan bermanfaat untuk menumbuhkan minat dan 

karakter religius siswa tidak hanya saat pelaksaan 

kegiatan rutinan di pondok. 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditegaskan 

bahwa bentuk program kegiatan keagamaan merupakan 

upaya-upaya guru PAI yang dirancang dan dilaksanakan 

secara sistematis untuk pembinaan karakter religius 

peserta didik dan membantu peserta didik khususnya 

pada kelas X memahami nilai-nilai perilaku manusia 

yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, dan sesama manusia dalam pikiran, sikap, 

perbuatan dan perkataan mereka berdasarkan norma-

norma agama dan adat istiadat.            
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Dengan demikian upaya-upaya guru Pendidikan 

Agama Islam guna pembinaan karakter religius peserta 

didik khususnya kelas X dapat diwujudkan dalam bentuk 

pelaksanaan kegiatan pondok pesantren kilat, shalat 

berjama‟ah, do‟a bersama, baca tulis Al-Qur‟an, kegiatan 

hari Jum‟at berkah, ekstra keagamaan, kajian islami, 

acara khotmil Qur‟an, kegiatan keagamaan tahunan, 

penciptaan suasana religius di sekolah meliputi tertib 

melaksanakan shalat berjama‟ah, peserta didik 

mengucapkan salam ketika bertemu Bapak Ibu guru, 

budaya senyum, sapa, dan bersalaman dengan guru serta 

seluruh warga sekolah dan sebagainya.               

c. Hasil Evaluasi Upaya Guru PAI dalam  Pelaksanaan 

Pembinaan Karakter Religius Peserta Didik  

Adapun hasil evaluasi upaya-upaya guru PAI 

dalam pembinaan karakter religius peserta didik di SMK 

PGRI 2 Ponorogo melibatkan seluruh komponen-
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komponen yang ada di sekolah baik dari unsur 

koordinator keagamaan, guru PAI, kesiswaan, para ustad 

di pondok Al-Ikhlas Babadan Ponorogo dan seluruh 

peserta didik kelas X. Setelah adanya upaya dan adanya 

pelaksanaan bentuk-bentuk program keagamaan dari 

upaya yang dilakukan oleh guru PAI pasti ada hasil dari 

upaya dan pelaksanaan pembinaan karakter religius 

melalui berbagai program keagamaan yang telah di 

laksanakan.  

Upaya guru PAI dalam pembinaan karakter 

religius anak itu menguasai, mengembangkan materi 

pelajaran khususnya pada pelajaran agama, mengajarkan 

anak didiknya apabila belum menguasai atau belum 

memfahami salah satu bidang mata pelajaran yang 

diajarkan dan membimbing serta membina anak didiknya 

apabila belum bisa menguasai kompetensi standar 
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kelulusan di sekolah. Sebagaimana yang disampaikan 

oleh Bapak Tantowi Muid, S.Ag sebagai berikut: 

“Sebelum dimulai pembelajaran awal dikelas, adat 

istiadat saat pelajaran Agama yaitu guru mengarahkan 

anak didiknya untuk segera bersuci terlebih dahulu 

atau mengambil air wudhu dan disegerakan masuk ke 

kelas untuk membaca Al-Qur‟an kurang lebih selama 

5 menit. Anak didik wajib membawa Al-Qur‟an disaat 

pelajaran Agama apabila tidak membawa Al-Qur‟an 

akan mendapatkan hukuman agar tidak mengulangi 

kebiasaan itu dan harus pinjam di masjid atau kelas 

lain yang kebetulan di situ ada mata pelajaran Agama. 

Kalau ada anak didik yang belum bisa Baca Tulis Al-

Qur‟an kami melakukan pembinaan dan bimbingan 

dengan mereka wajib mengikuti ekstra keagamaan 

baca Al-Qur‟an setiap hari selasa dan jum‟at mbak. 

Terus kami juga mengarahkan siswa untuk belajar 

ngaji di rumah masing-masing dengan dipandu dan 

dibimbing oleh ustad masing-masing siswa agar 

mereka bisa lancar Baca Tulis Al-Qur‟an. Tujuan baca 

Al-quran tersebut sebagai syarat kelulusan di sekolah 

ini mbak. Apabila mereka belum lulus baca Al-Qur‟an 

maka ijazah kelulusan mereka tidak akan keluar 

mbak.”
147

 

 

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak 

Khusnul Huda, M. Pd. I sebagai berikut: 
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“Ya.. sebagai guru PAI harus wajib mengarahkan dan 

membimbing siswa yang belum bisa menguasai setiap 

materi pelajaran, lalu apabila ada siswa yang belum 

bisa lancar baca Al-Qur‟an kami mengarahkan anak 

tersebut untuk mengikuti ekstrakurikuler keagamaan 

Baca Al-Qur‟an yang di bimbing oleh pak Sugiarto, 

mereka di gembleng di bimbing untuk bisa membaca 

Al-Qur‟an, jika di sekolah waktunya belum cukup 

maka kami meminta kerja sama dengan orang tua 

siswa untuk mencarikan anak-anaknya ustad atau guru 

ngaji ketika melaksanakan Baca Tulis Al-Qur‟an di 

rumah masing-masing dengan mengawasi setiap 

kegiatan baca Al-Qur‟an siswa. Untuk memonitoring 

kegiatan tersebut maka kami membuat absen, ada 

kartu monitoring baca Al-Qur‟an agar mengetahui 

tolak ukur penilaian dan kelulusan baca Al-Qur‟an 

anak didik, dan kami meminta orang tua untuk 

mengawasi dan mengontrol anak didiknya melalui 

bukti foto setiap kegiatan baca Al-Qur‟an mereka di 

rumah.”
148

 

 

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Ria 

Dwi P, M.Pd.I sebagai berikut: 

“Setiap awal pembelajaran agama saya sebagai guru 

agama mengarahkan dan mengingatkan anak-anak 

untuk wajib baca Al-Qur‟an mbak kecuali pada saat 

hari Jum‟at karena hari Jum‟at sudah ada kegiatan 

Jum‟at berkah dengan membaca Al-Qur‟an. 

Pembinaan baca Al-Qur‟an itu sangat penting bagi 

anak-anak soalnya sebagai syarat kelulusan di 

sekolah, kalau belum lulus baca Al-Qur‟an maka 
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ijazah mereka otomatis belum bisa keluar atau diambil 

gitu mbak. Pentingnya baca Al-Qur‟an bagi anak-anak 

tidak hanya itu tapi sebagai pengajaran karakter serta 

pendalaman keagamaan mereka yang semula belum 

bisa apa-apa menjadi bisa mbak, yaa.. intinya baik 

untuk masa depan para anak didik. Kan selama ini 

kebanyakan siswa belum lancar membaca Al-

Qur‟an.”
149

 

 

Tugas guru PAI sebagai evaluator merupakan 

proses penilaian yang menerapkan kualitas hasil belajar, 

atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan 

pembelajaran oleh pseserta didik. Penilaian dilaksanakan 

dengan prinsip-prinsip dan dengan teknik yang sesuai, 

mungkin tes atau non tes. Dalam proses penilaian, guru 

perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang memadai. Sebagaimana hal yang telah disampaikan 

oleh Ibu Ria Dwi P, M.Pd.I sebagai berikut: 

“PAI itu memiliki kriteria penilaian yaitu nilai kognitif, 

sikap dan keterampilan. Sikap nilai peserta didik itu di 

nilai sesuai dengan perilakunya, apabila ada siswa 

yang santun maka akan ada penambahan nilai 

                                                 
149

 Wawancara dengan Ibu Ria Dwi P, M.Pd.I selaku guru PAI, Lihat 

transkip wawancara nomor : 25/W/19-04/2019 



172 

 
sedangkan jika mendapati siswa itu tidak santun tidak 

ada penambahan nilai. Saya biasanya menilai dengan 

ulangan harian sama UAS lalu tambahannya yang 

dinilai menurut aspek keterampilannya khusus kelas X 

dan kelas XII yaitu adanya tagihan hafalan saat 

kegiatan KBM seperti mengahafal bacaan shalat, 

menghafal surat pendek atau juz „amma, tes Baca 

Tulis Al-Qur‟an, menghafal tahlil pendek, lalu praktek 

jadi bilal tahlil.”
150

 

 

Lalu sementara itu, menurut Ustadz Imam 

Muhtarobbi dan Mulyoto menyampaikan bahwa: 

“Setiap hari sabtu dan minggu pagi kami selaku Ustadz 

disini selalu melakukan evaluasi kepada santri SMK 

PGRI 2 Ponorogo, penilaian dilakukan rutin sesuai 

dengan materi pembelajaran pondok yang telah 

diterima oleh santri mbak. Yang dinilai itu hafalan juz 

„amma, hafalan bacaan shalat, thaharah, wudhu, serta 

praktek ibadah dan penilaian Baca Tulis Al-Qur‟an. 

Apabila ada santri yang kurang hafal dengan materi-

materi itu maka konsekuensinya kami memberikan 

hukuman dengan tetap menghafal sambil di jejer, 

dijemur di panasan halaman depan kelas pondok agar 

mereka cepat hafal bacaan itu dengan benar dan santri 

itu jera terhadap hukumannya.”
151
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Evaluasi dilakukan oleh guru PAI dan para ustad 

pondok untuk mengetahui kemampuan masing-masing 

siswa dengan menggunakan pengamatan terhadap anak 

didiknya, tes (tes lisan atau non lisan) dan praktik. 

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak 

Khusnul Huda, M. Pd. I sebagai berikut: 

“Untuk mengetahui kemampuan masing-masing siswa 

kami wajib memberikan evaluasi. Hasil dari evaluasi 

tersebut akan mengetahui seberapa kemampuan anak-

anak dalam memfahami dan mengikuti pembelajaran 

di dalam atau luar kelas. Kalaupun anak-anak dinilai 

kurang bisa maka kami akan mengusahakan 

semaksimal mungkin untuk membimbing dan 

mengajari anak itu agar bisa. Contohnya seperti belom 

lancar baca Tulis Al-Qur‟an, belom lancar hafal juz 

„amma dsb mbak..”
152

 

 

Sementara itu, menurut ustadz mulyoto selaku 

ustadz di Pondok Pesantren Al-Ikhlas menyampaikan 

bahwa:  

“Untuk mengetahui hasil selama santri PGRI mengikuti 

kegiatan pondok pesantren ini kami wajib 
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mengadakan penilaian dalam bentuk tes dan praktik, 

yang meliputi tes Baca Tulis Al-Qur‟an, kemampuan 

menghafal do‟a dan bacaan shalat, hafalan ju „amma, 

dan praktik sholat serta wudhu yang baik dan benar. 

Apabila mereka belom menguasai salah satu itu santri 

itu akan mendapat hukuman…yaa bisa hukuman 

dijemur di halaman depan kelas atau berdiri sambil 

menghafalkan sampai mereka bisa.”
153

 

 

Lalu menurut Bapak Tantowi Muid, S.Ag sebagai 

berikut: 

“Dari latar belakang siswa yang berbeda-beda itu kami 

memberikan penilaian setara dan hasilnya juga akan 

bermanfaat bagi mereka. Bagi kelulusan mereka serta 

kehidupan sehari-hari anak didik. Nggak hanya 

mendapatkan pengalaman yang bermanfaat mereka 

juga akan mendapatkan pembiasaan yang religi pula, 

selama siswa mau mengikuti kegiatan dan bimbingan 

dari guru dengan kesadaran diri dan keikhlasan.”
154

 

 

Hasil dari wawancara-wawancara tersebut dapat 

disimpulkan bahwa evaluasi guru terhadap peserta didik 

itu sangat penting karena sebagai acuan berhasil tidaknya 

seorang guru dalam mendidik dan membina peserta didik 
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serta mengetahui setiap kelemahan dan kesulitan peserta 

didiknya dalam belajar dan memfahami bahan ajar 

materi yang diajarkan. Selain menilai hasil belajar 

peserta didik, guru harus menilai dirinya sendiri juga, 

baik secara perencana, pelaksana, maupun penilaian 

program pembelajaran. Oleh karena itu, dia harus 

memiliki pengetahuan yang memadai tentang penilaian 

program tersebut.         

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembinaan 

Karakter Religius Peserta Didik di SMK PGRI 2 

Ponorogo 

Pada dasarnya setiap penerapan Pendidikan Agama 

Islam pasti akan ada faktor pendukung dan penghambat, 

terutama guru PAI dalam pembinaan karakter religius. 

Dengan merujuk pada hasil temuan yang diperoleh dari 

lapangan melalui wawancaraa dapat diketahui bahwa 

seorang guru PAI itu berperan sebagai teladan atau model, 
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tetapi masih ada seorang guru yang kurang memiliki 

kesadaran pada dirinya untuk berperilaku Islami. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ria Dwi P, M.Pd.I 

sebagai berikut:  

“Guru yang memiliki kepribadian baik itu harus menyadari 

kesenjangan apa yang diinginkan pada dirinya, ada loh 

mbak guru yang kurang memberikan sikap teladan 

kepada anak didiknya, kurang memberikan contoh 

misalnya pelaksanaan shalat secara berjama‟ah atau saat 

mengucapkan salam baik bertemu dijalan maupun di 

lingkungan sekolah. Ada guru yang kurang menyadari 

kesalahannya padahal dianya yang salah.”
155

 

 

Selain itu pemaparan wawancara yang disampaikan 

oleh Bapak Tantowi Mu‟id, S.Ag sebagai berikut: 

“Faktor pendukung guru PAI untuk mengembangkan 

karakter yang religi terdapat pada guru-guru. Guru di sini 

sangat antusias, mendukung dan berpartisipasi dalam 

mengembangkan karakter anak. Disini tidak hanya guru 

Agama saja yang berperan aktif tetapi guru selain Agama 

juga selalu ikut andil dalam pelaksaaan kegiatan-kegiatan 

di sekolah ini yang bersifat religi. Contohnya seperti 

peringatan hari besar keagamaan, pembiasaan shalat 

berjama‟ah, menyapaikan aspirasi ide yang bersifat religi 
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saat memperingati Hari Santri Nasional, lalu menjalin 

komunikasi yang baik antar guru Agama dengan guru 

non Agama. Nah kalau penghambatnya itu ada sebagian 

guru yang kurang mengenal setiap watak dan perilaku 

siswa sehingga kesulitan untuk mengerti anak 

didiknya.”
156

 

 

Dalam membina karakter religius peserta didik 

khususnya kelas X SMK PGRI 2 Ponorogo terdapat 

beberapa faktor pendukung dan penghambat guru 

pendidikan Islam untuk membina karakter tersebut. Seperti 

yang dipaparkan oleh Bapak Tantowi Mu‟id, S.Ag selaku 

guru Agama dan Koordinator Keagamaan di SMK PGRI 2 

Ponorogo sebagai berikut: 

“Terkait faktor penghambat yaitu waktu yang berbenturan 

dengan KBM di sekolah mbak, jadi siswa cenderung 

memiliki waktu singkat untuk ikut serta dalam 

pelaksanaan keagamaan di sekolah. Lalu faktor dari 

lingkungan siswa yang kurang baik, masyarakat yang 

kurang memperhatikan pendidikan agama dan pengaruh 

dari keluarga, nak kadang ada anak yang orang tuanya 

serba sibuk jadi dianya kurang diperhatikan dan 

mendapat pengawasan sehingga jarang teratur dalam taat 

beragama mbak. Sedangkan faktor pendukung adanya 

fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai serta 
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dukungan dari seluruh komponen di sekolah baik itu 

kepala sekolah, guru yang non muslim dan karyawan di 

SMK ini”
157

 

 

Hal ini seperti yang di sampaikan oleh Bapak Khusnul 

Huda, M.Pd.I sebagai berikut: 

“Kalau faktor penghambat biasanya dilihat dari waktu 

belajar anak yang relatif singkat di sekolah padahal 

waktu di rumah sangat banyak tapi mereka kurang pandai 

memanfaatkan waktu tersebut lalu latar belakang anak 

yang bervariasi mbak seperti anak-anak berasal dari 

lulusan SLTP/SMP jadi mereka kurang memfahami adat 

istidat yang religius bahkan pendalaman materi 

keagamaannya terus kurangnya ketegasan dari orang tua 

mereka sehingga anak jadi manja dan mengalami 

ketergantungan dengan orang tua. Apa-apa selalu orang 

tua, masalah kecil selalu orang tua yang maju karena 

kondisi itu mereka tidak akan bisa mandiri dan 

disiplin.”
158

 

 

Sementara itu menurut Ustadz Mulyono S.Pd.I selaku 

pengajar di Pondok Pesantren Al-Ikhlas menyampaikan 

bahwa: 
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“Faktor Penghambat itu anak-anak zaman sekarang kurang 

memiliki kesadaran diri dalam menuntun ilmu dan 

memperbaiki adabnya, dibenakne saitik mesti balik. 

Pengaruhnya itu ya dari lingkungan anak-anak yang tidak 

mendukung sama dukungan orang tua yang minim. 

Orang tua kadang jarang mengerti dengan sistem 

pendidikan Islam sekarang ini. Lalu waktu dalam 

pembiasaan karakter religius yang dilakukan sangat 

terbatas, waktu 1 minggu itu tidak cukup untuk mereka. 

Mereka memang dipaksa untuk shalat 5 waktu, shalat 

sunnah, hafalan juz „amma, mengaji dan hafalan shalat 

serta praktek ibadah dengan benar, tapi setelah itu mesti 

kembali pada asalnya. Kalau faktor pendukungnya mbak 

kami jadi mengerti karakter setiap masing-masing siswa, 

lalu adanya dukungan dari pihak sekolah yang 

masraahne anak didiknya untuk dibimbing selama ikut 

pondok pesantren ini”
159

 

  

Hal yang lain disampaikan oleh Ustadz Imam 

Muhtarobbi sebagai berikut:  

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa keterbatasan waktu, ketidaksadaran anak 

didik dalam taat beragama, pengaruh hambatan dari 

eksternal maupun internal seperti lingkungan yang kurang 

mendukung serta lingkungan keluarga terutama pada orang 
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tua yang cenderung tidak terlalu mengerti dan peduli 

dengan sistem pendidikan Islam zaman ini serta orang tua 

yang cenderung memanjakan anaknya sehingga mereka 

tidak mandiri dan ketergantungan dengan orang tua akan 

menjadi penghalang guru PAI dan Ustadz-Ustadz dalam 

mengembangkan karakter religius mereka. Sedangkan pada 

faktor pendukung yaitu adanya kerjasama guru PAI dengan 

Ustadz pondok mengembangkan karakter dan pendalaman 

keagamaan peserta didik SMK PGRI 2, lalu adanya 

kesepakatan antar Ustadz dengan peserta didik SMK PGRI 

2 dalam melakukan pembinaan, pengajaran selama 

mengikuti pesantren kilat di Pondok Pesantren Al-Ikhlas. 

Pelaksanaan program keagamaan yang direncanakan 

oleh bidang koordinator keagamaan di SMK PGRI 2 

Ponorogo dimaksudkan untuk membentuk dan 

mengembangkan karakter religius peserta didiknya. Dari 

pelaksanaan tersebut terdapat berbagai faktor hambatan dan 
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dukungan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ria Dwi P, 

M.Pd.I sebagai berikut:  

“Penghambatnya itu anak didik sering banyak alasan 

ketika ditanya kenapa tidak ikut acara keagamaan. Kayak 

pas kegiatan ekstra agama Baca Al-Qur‟an padahal itu 

penting buat mereka , ada sebagian anak yang bolos 

masuk dengan alasan banyak tugas yang belum selesai 

terus orang tua yang menyuruh mereka cepat pulang dan 

banyak lagi mbak, ditambah alasan waktu mereka yang 

tergolong pendek. Waktu mereka banyak terbagi dengan 

KBM sehingga mereka sulit membagi waktunya. Kalau 

pendukungnya yaitu mendapat respon positif dari guru 

Agama ataupun guru lain mbak yang antusias dalam 

menjalankan rangkaian program keagamaan demi 

kebaikan peserta didik.”
160

 

 

Sementara itu, yang dikatakan oleh Ravendra Muh. 

Galang F selaku ketua kelas X TAB 4: 

“Ada mbak faktor penghambatnya yaitu ikut kegiatan 

keagamaan yang diinformasikan guru cuma untuk 

mengisi absen mbak, lah soalnya kalau nggak ikut 

bakalan kena hukuman atau sanksi dari guru Agama. 

Makanya ini sedikit terpaksa alasannya kegiatannya 

wajib mbak, sudah paten dari sananya. Terus faktor 

pendukungnya menambahkan pengalaman mbak dan 
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keingintahuan terus mengusir kebosanan gitu kalau 

dirumah terus.”
161

 

 

Pendapat lain dipaparkan oleh Rizky Ilham K siswa 

kelas X TAB 4 sebagai berikut: 

“eem.. penghambatnya itu malas mbak terus nggak ada 

waktu mbak, setelah pulang sekolah ngerasa capek jadi 

kalau kembali ke sekolah rasanya malas.  Sebenarnya 

ikut kegiatan itu bagus mbak tapi penghalangnya hawa 

nafsu dan kecapekan mbak… sedang pendukungnya 

menumbuhkan rasa kedisiplinan, terus bisa 

menumbuhkan kesadaran diri untuk kewajiban, bisa 

menumbuhkan rasa tanggungjawab dan bisa menjadi 

kebiasaan sehari-hari.”
162

 

 

Sedangkan menurut Tedy Diorefin siswa kelas X 

TAB 5 sebagai berikut: 

“… biasanya penghambatnya waktu yang singkat mbak, 

trus saat jam istirahat di gunakan untuk shalat berjama‟ah 

jadi waktu buat makan tersita sedikit mbak hehehe… lalu 

setelah pulang sekolah cenderung langsung pulang 

soalnya capek dan kebanyakan ikut ngurusi organisasi 

OSIS mbak.. jadi tidak konsisten dengan waktu mbak. 

Hemm … kalau faktor pendukungnya sih meningkatkan 

kedisiplinan siswa dan bakat minat siswa terus rasa 
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penasaran atau ketertarikan siswa dengan kegiatan 

tersebut dan ada juga karena itu kegiatan wajib jadi harus 

ikut.. kalau nggak ikut kenak denda dan hukuman 

mbak…”
163

 

 

Dari wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan 

bahwa faktor pendukung dalam mengembangkan karakter 

religius melalui bentuk program keagamaan yaitu adanya 

kesadaran diri anak untuk mengikuti kegiatan tersebut, 

adanya kedisiplinan baik waktu maupun peraturan sekolah 

sehingga anak cenderung menaati setiap peraturan karena 

takut mendapatkan hukuman dan denda, lalu dapat 

menumbuhkan rasa kesadaran diri pada peserta didik serta 

pembiasaan karakter agar anak memiliki perilaku yang baik 

dan taat beragama. Sedangkan pada faktor penghambat 

yaitu keterbatasan waktu yang dikeluhkan setiap peserta 

didik maupun guru, kemalasan siswa dalam mengikuti 
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kegiatan di sekolah, dan kondisi tubuh yang tidak 

memungkinkan setelah KBM di sekolah. 

Saat ini, gadget dan internet dalam bidang pendidikan 

memainkan peran dan pengaruh yang penting dalam 

mengembangkan keterampilan dan pengetahuan bagi 

masyarakat khususnya para peserta didik. Gadget dan 

internet dapat membantu pendidik dan peserta didik dalam 

proses belajar mengajar. Selain pengaruh positif, internet 

juga dapat menimbulkan pengaruh negatif. Sebagaimana 

yang telah disampaikan oleh Bapak Khusnul Huda, M.Pd.I 

sebagai berikut: 

“Zaman sekarang itu zaman modern jadi harus serba 

menggunakan teknologi mbak, guru dituntut untuk 

mengikuti zaman sebagaimana mestinya. Agar 

penyampaian materi berjalan sesuai keinginan media 

sangat diperlukan sebagai pendukung pembelajaran. 

Demi mengembangkan karakter religius anak gadget dan 

sosmed itu perlu apabila ada anak didik yang belum 

lancar dan lulus membaca Al-Qur‟an maka akan di 

buatkan grub WhatsApp yang tujuannya untuk 

memonitoring anak didik ketika mengaji di rumah dan 

saat pengurus kelas memberi info jadwal BTA serta 

sebagai perantara diskusi dengan guru Agama terkait 

perkembangan anak yang belum lulus BTA. Kalau 
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penghambatnya saya rasa guru kurang mengawasi anak 

didiknya dalam penggunaan gadget dan sosmed sehingga 

mereka kebanyakan bergantung pada HP.”
164

 

 

Sementara itu, menurut Bapak Tantowi Mu‟id, S.Ag 

sebagai berikut: 

“Faktor pendukung dalam mengembangkan karakter 

religius siswa terkait penggunaan media massa dan 

medsos yaitu mudahnya kami dalam mengkoordinir 

siswa untuk melaksanakan shalat berjama‟ah, 

memberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan 

keagaman kepada wali kelas masing-masing siswa atau 

guru lainnya dan membantu pembinaan siswa dalam 

kegiatan Baca Tulis Al-Qur‟an. Kalau penghambatnya 

saya rasa penggunaan sosmed yang kurang baik melalui 

percaya dengan berita hoax, kadang guru atau siswa 

terlalu fokus dengan media elektronik sampai lupa 

waktu.”
165 

Dari beberapa wawancara diatas peneliti 

menyimpulkan bahwa teknologi memberikan kemudahan 

bagi masyarakat dalam mengakses informasi dari berbagai 

media massa termasuk media elektronik. Selain 
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menghasilkan manfaat, media elektronik jika tidak 

digunakan dengan baik akan berdampak buruk bagi 

penggunanya. Oleh sebab itu kita harus lebih berhati-hati 

dalam menggunakan teknologi masa kini.  

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dari 

para narasumber tentang faktor pendukung dan penghambat 

dalam pembinaan karakter religius dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

a. Faktor Pendukung 

1) Adanya kesadaran diri dan pemahaman peserta 

didik terhadap tingkah laku yang mana positif dan 

negatif sehingga mereka tidak perlu mengikuti pada 

hal-hal yang tidak baik. 

2) Selalu mendapat motivasi dari guru dan orang tua 

sehingga mereka cenderung lebih bersemangat 

dalam belajar dan melakukan kegiatan yang positif. 
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3) Mendapatkan respon dan dukungan positif dari 

seluruh warga di sekolah. 

4) Adanya sarana prasarana yang cukup untuk 

melaksanakan kegiatan keagamaan sehingga dapat 

menunjang kelancaran program keagamaan. 

5) Rasa penasaran dan antusias anak dalam mengikuti 

kegiatan tersebut. 

6) Mengenal dan memfahami karakter masing-masing 

teman, kakak kelas bahkan guru sendiri. 

7) Adanya pendekatan guru kepada siswa dengan 

beberapa metode pembelajaran yang inovatif, 

menyenangkan dan kreatif. 

b. Faktor Penghambat 

1) Waktu yang terbatas dan relatif singkat sehingga 

peserta didik hanya memiliki waktu sedikit di 

sekolah. 
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2) Siswa cenderung ikut-ikutan dengan teman 

sebayanya sehingga tidak memiliki pendirian yang 

tetap. 

3) Kurangnya kesadaran diri siswa untuk mengikuti 

program keagamaan. 

4) Adanya pengaruh dari media elektronik meliputi 

internet, game, gadget (HP), dan media sosial. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisa Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Pembinaan  Karakter Religius Pada Peserta Didik di SMK 

PGRI 2 Ponorogo 

Setelah peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh 

dari penelitian melalui metode wawancara, observasi maupun 

dokumentasi, maka penulis telah mendeskripsikan data sesuai 

dengan hasil penelitian sehingga menghasilkan temuan-temuan 

penelitian dibawah ini” 

1. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina 

Karakter Religius Peserta Didik 

Sekolah mempunyai peran yang sangat strategis dalam 

membentuk manusia berkarakter, agar pembinaan karakter 

religius dapat berjalan dengan baik memerlukan 

pemahaman yang cukup dan konsisten oleh seluruh 

189 
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personalia guru Agama dan struktural keorganisasian 

bidang keagamaan. 

Pembinaan karakter religius dapat berupa kebijakan 

atau aturan dengan segala sanksinya, namun yang lebih 

penting harus melalui keteladanan perilaku sehari-hari. 

Keteladanan dalam hal kedisiplinan, taat beragama, adab, 

tanggung jawab, toleransi beragama, adil, kejujuran, 

perilaku baik terhadap sesama warga sekolah merupakan 

sebagian dari karakter religius yang selama ini masih sulit 

dilakukan. 

Di sekolah, pendidik merupakan figur yang diharapkan 

mampu mendidik anak yang berkarakter, berbudaya, dan 

bermoral. Merujuk Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional Tahun 2003 Pasal 1,
166

 yang memuat tentang 

semua tenaga kependidikan baik yang berkualitas sebagai 

guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, 
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fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan mempunyai tugas dalam 

mendidik karakter. 

Dari hasil wawancara dengan para informan mengenai 

tentang bagaimana upaya-upaya guru pendidikan agama 

Islam dalam pembinaan karakter religius diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

a. Melalui Metode Keteladanan yang Dilakukan Oleh 

Para Guru 

Keteladanan merupakan media amat baik dalam 

pengembangan suasana keagamaan. Keteladanan guru 

terhadap peserta didik sebagai kunci keberhasilan 

dalam menyiapkan dan membentuk karakter religius 

dan moral spiritual anak.
167

 Metode keteladanan 

merupakan metode yang paling berpengaruh dalam 

mendidik, khususnya dalam pembentukan kepribadian, 
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keteladanan yang sempurna adalah keteladanan 

Rasulullah, yang dapat menjadi acuan bagi guru 

sebagai teladan utama, sehingga peserta didik atau 

siswa-siswinya mempunyai figur pendidik yang dapat 

menjadikan panutan.
168

 Seorang guru hendaknya 

memelihara akhlak, yang mulia dalam pergaulan 

dengan orang banyak dan menghindarkan diri dari 

akhlak yang buruk.  

Sikap keteladanan yang dilakukan oleh guru PAI 

SMK PGRI 2 Ponorogo ditujukan seperti selalu berbuat 

ramah kepada murid-muridnya, membalas senyum dan 

sapaan anak didiknya bahkan seluruh warga di sekolah 

SMK PGRI 2 Ponorogo, selalu mengucapkan salam 

baik ketika bertemu di jalan maupun saat di dalam 

sekolah, selalu toleransi dalam beragama karena di 

SMK PGRI 2 Ponorogo terdapat peserta didik dan guru 

yang non muslim, lalu guru bersedia memimpin siswa 
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untuk berdo‟a di dalam kelas saat mulai pembelajaran 

maupun di akhir pembelajaran, dan yang paling penting 

guru PAI memberikan contoh kedisiplinan dan 

tanggung jawab saat mengikuti shalat berjama‟ah di 

sekolah.  

Guru memiliki peran sebagai suri tauladan yang 

nyata bagi muridnya, baik teladan dalam sisi kedalaman 

dan keluasan ilmunya maupun teladan dalam sikap dan 

budi pekertinya.
169

 

b. Mendidik Dengan Pembiasaan 

Pembiasaan adalah sesuatu yang disengaja 

dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu yang 

disengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu 

itu dapat menjadi kebiasaan. Jadi jika ingin 

membiasakan peserta didik kita taat aturan maka kita 

pertama harus lebih dulu taat aturan. Untuk melakukan 
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proses pembiasaan ketelatenan harus konsisten dan 

berkesinambungan, jangan kadang-kadang dilakukan 

kadang tidak. Seperti pembiasaan shalat berjama‟ah di 

masjid, rutin mengikuti ekstra keagamaan, melakukan 

budaya senyum, salam dan sapa terhadap seluruh 

komponen di sekolah. 

Adanya pembiasan-pembiasan dalam kehidupan 

sehari-hari ataupun pelaksanaan program keagamaan di 

SMK PGRI 2 Ponorogo akan membuat siswa terbiasa 

melakukan nilai-nilai religius tanpa adanya perintah. 

Siswa akan terbiasa taat melaksanakan kewajiban 

beribadah, selalu rutin membaca al-Qur‟an, bersuci dan 

melakukan perbuatan sopan dan santun terhadap 

sesama manusia. 

c. Mendidik Dengan Membimbing 

Guru PAI membimbing berdasarkan pengalaman 

dan pengetahuannya dalam bertanggung jawab atas 



195 

 

kelancaran proses pembelajaran di dalam kelas maupun 

saat melakukan bimbingan di luar kelas di saat tidak 

terkait dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. 

Guru memiliki kewajiban membimbing anak didiknya 

seutuhnya demi tercapainya pembentukan dan 

pengembangan karakter religius peserta didik. 

Dalam proses pengembangan karakter religius, 

agar siswa taat dalam melaksanakan perintah shalat 5 

waktu, lulus Baca Tulis Al-Qur‟an dan pendalaman 

materi keagamaan, maka para siswa diwajibkan untuk 

mengikuti kegiatan pondok pesantren kilat di Pondok 

Pesantren Al-Ikhlas Babadan Kabupaten Ponorogo. 

Para siswa secara langsung di bina dan di gembleng 

praktek shalat serta pengajaran materi keagamaan dan 

Baca Tulis Al-Qur‟an dengan di bimbing oleh Ustadz-

Ustadz pondok bagaimana bacaan shalat dan gerakan 
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shalat yang benar serta kelancaran dalam Baca Tulis 

Al-Qur‟an. 

d. Mendidik Dengan Memberikan Motivasi 

Motivasi sangat penting dalam membantu proses 

perkembangan siswa. Guru agama diharapkan memiliki 

motivasi yang kuat dalam mewujudkan keguruannya. 

Melalui motivasi dapat membangkitkan minat dan 

mengarahkan siswa-siswi untuk melakukan suatu 

kebutuhan atau keinginan anak didiknya yang sulit 

untuk dicapainya. Peserta didik senantiasa berhadapan 

dengan keinginan untuk membuat keputusan dan dalam 

prosesnya akan lari kepada gurunya.  

Dalam upaya pembinaan karakter religius, upaya 

guru sebagai motivator sangat dibutuhkan karena dapat 

memotivasi anak didiknya yang belum bisa lancar 

dalam Baca Tulis Al-Qur‟an, pendalaman thaharah, dan 

bacaan shalat menjadi bisa semua dengan ajakan untuk 
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mengikuti serangkaian  kegiatan keagamaan serta 

pembinaan pendalaman keagamaan di Pondok 

Pesantren Al-Ikhlas Babadan Kabupaten Ponorogo. 

Dengan adanya motivasi dari guru diharapkan pada diri 

anak didiknya dapat menguasai hal-hal yang belum 

dikuasai tersebut misalnya siswa yang sudah lulus Baca 

Tulis Al-Qur‟an maka ketika kelulusan ijazahnya akan 

keluar dan dapat diambil, lalu apabila anak didik tekun 

mengikuti dan mendalami keagamaan ketika pondok 

pesantren kilat maka berhak mendapatkan sertifikat 

kompetensi kelulusan pendalaman agama dari pondok 

pesantren dan seluruh anak didik bisa menguasai 

bacaan shalat, baca tulis al-Qur‟an dan thaharah dengan 

benar. 

Seorang guru PAI selalu mengingatkan anak 

didiknya bahwa apabila melaksanakan shalat 

berjama‟ah, berpakaian sesuai dengan tuntutan agama 
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Islam, membiasakan tertib di sekolah dan membiasakan 

datang tepat waktu maka tidak akan mendapatkan 

hukuman kedisiplinan dari para guru khususnya bagian 

koordinator keagamaan.  

e. Penerapan Sistem Punishment Bagi Siswa yang 

Melanggar Peraturan dan Memberikan Reward 

Bagi Siswa yang Aktif dalam Kegiatan Keagamaan 

Untuk memberikan motivasi dan semangat dalam 

proses pembinaan karakter religius kepada peserta 

didik, maka perlu adanya reward kepada peserta 

didik.
170

 Reward disini diharapkan mampu membangun 

semangat dan dorongan kepada peserta didik untuk 

saling berpacu dalam prestasi seperti bagi siswa yang 

memiliki bakat dan minat dibidang MTQ, Seni Habsy 

dan Qiro‟ah maka siswa diberikan bimbingan dan 

pembinaan oleh guru PAI SMK PGRI 2 Ponorogo agar 
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dapat mengasah bakatnya tersebut. Sedangkan 

punishman (hukuman) yang diberikan kepada peserta 

didik disini adalah hukuman yang mendidik dan 

memberikan efek jera kepada peserta didik lain yang 

melanggar terhadap aturan yang berlaku di sekolah 

tersebut, contohnya ketika tidak melaksanakan shalat 

berjama‟ah atau mengikuti ekstra keagamaan di masjid 

Al-Firdaus SMK PGRI 2 Ponorogo guru agama 

langsung menghukum mereka dengan dijemur dan 

menyuruh lari-lari mengelilingi lapangan sekolah. 

Mengenai beberapa upaya-upaya guru yang 

dipaparkan oleh peneliti menyimpulkan bahwa peran guru 

PAI yaitu mendidik, membimbing dan membina. Mendidik 

itu sebagian dilakukan dalam bentuk mengajar, sebagian 

dalam bentuk memberikan dorongan, motivasi, memuji, 

menghukum, memberikan contoh dan membiasakan tertib 

shalat berjama‟ah. 
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Berdasarkan pembahasan yang terkait tentang upaya 

guru PAI dalam pembinaan karakter religius anak dapat 

disimpulkan bahwa di sekolah umum guru PAI merupakan 

figur yang diharapkan mampu mendidik anak yang 

berkarakter, berbudaya, dan bermoral. Dari beberapa upaya 

guru PAI yang telah dijabarkan peneliti pada bagian 

sebelumnya maka guru PAI di SMK PGRI 2 Ponorogo 

sudah mampu membina dan membimbing, memberikan 

nasihat dan mengingatkan anak didiknya untuk berperilaku 

Islami sehari-hari, memberikan fasilitas yang cukup untuk 

anak didiknya serta selalu aktif berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan yang bersifat religius 

maupun tidak religius. 
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2. Upaya Guru PAI dalam Pelaksanaan Pembinaan 

Karakter Religius Peserta Didik Melalui Program 

Kegiatan Keagamaan 

Kata program dalam Bahasa Inggris berarti acara. 

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata program berarti 

rancangan berarti rancangan mengenai asas-asas serta 

usaha-usaha yang dijalankan.
171

 Kegiatan merupakan bagian 

dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit 

kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 

suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan. 

Sedangkan keagamaan berarti hal-hal yang berkaitan 

dengan agama.
172

 Jadi dapat disimpulkan bahwa program 

kegiatan keagamaan adalah suatu usaha yang dilakukan 

untuk mempertahankan, melestarikan dan menyempurnakan 

umat manusia agar mereka tetap beriman kepada Allah 
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SWT dengan menjalankan syariat Islam sehingga 

terbentuknya  manusia muslim yang beriman, bertaqwa dan 

berakhlak mulia dengan keIslaman yang taat dan istiqomah 

dalam melaksanakan ibadah. 

SMK PGRI 2 Ponorogo merupakan sekolah kejuruan 

swasta yang berusaha mengedepankan pendidikan berbasis 

pondok pesantren di lembaganya. Upaya yang dilakukan 

untuk mengembangkan karakter religius melalui berbagai 

bentuk program kegiatan keagamaan di SMK PGRI 2 

Ponorogo yang dibagi menjadi dua yaitu kegiatan rutin atau 

mingguan dan kegiatan tahunan, kegiatan itu dilaksanakan 

sesuai dengan jadwal yang sudah diatur oleh bidang 

koordinator keagamaan. Adapun kegiatan keagamaan yang 

diselenggarakan sebagai berikut:
173

 

a. Kegiatan Rutinan atau Mingguan 
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Kegiatan keagamaan rutinan atau mingguan 

adalah kegiatan terjadwal yang dilakukan secara regular 

dan terus menerus di sekolah. Tujuannya untuk 

membiasakan peserta didik melakukan sesuatu kegiatan 

dengan baik. Setiap kegiatan selalu melibatkan siswa 

dan guru sehingga sebuah kegiatan dapat 

mengakrabkan seluruh elemen-elemen sekolah. Berikut 

kegiatan rutinan atau mingguan yang dilaksanakan di 

SMK PGRI 2 Ponorogo yaitu: 

1) Membaca Surat-Surat Pendek Al-Qur’an di 

awal Pembelajaran PAI 

Kegiatan membaca surat pendek al-Qur‟an 

merupakan bagian dari yang diajarkan dalam 

kurikulum dengan surat-surat pilihan, kemudian 

dilanjutkan memulai pembelajaran seperti biasa. 

Membaca al-Qur‟an atau surat-surat pilihan 

dilakukan saat sebelum pembelajaran awal 
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Pendidikan Agama Islam.
174

 Ketika pelajaran PAI 

semua peserta didik diwajibkan membawa al-

Qur‟an dan bagi yang tidak membawa al-Qur‟an 

harus pinjam dengan teman kelas lainnnya atau 

pinjam di Masjid sekolahan serta pembiasaan anak 

didik untuk tetap bersuci atau mempunyai wudhu. 

Pelaksanaan Baca al-Qur‟an dilakukan secara 

bersama-sama dengan di pandu oleh guru Agama 

masing-masing. Keutamaan membaca al-Qur‟an 

yaitu untuk menanamkan iman atau keyakinan 

anak didiknya sebagai seorang muslim dan 

memperlancar anak didik supaya bisa membaca al-

Qur‟an serta mendapatkan keberkahan dalam 

membaca al-Qur‟an. 

2) Pelaksanaan Shalat Berjam’ah 

                                                 
174

 Membaca Al-Qur‟an diawal pembelajaran PAI, Lihat transkip 

observasi nomor : 04/O/11-04/2019 



205 

 

Shalat merupakan kewajiban bagi umat Islam. 

Setelah mengajarkan tentang ketauhidan, mereka 

harus dididik untuk mendirikan shalat. Orang tua 

maupun guru harus sabar dan ikhlas dalam 

mengajarkan anak untuk mendirikan shalat.
175

 

Berikut ini shalat berjama‟ah yang selalu rutin dan 

wajib diikuti oleh keluarga besar SMK PGRI 2 

Ponorogo antara lain:  

a) Pelaksanaan Shalat Dhuha Berjama’ah 

Shalat Dhuha merupakan shalat sunah yang 

rutin diadakan secara berjama‟ah di sekolah sesuai 

dengan jadwal perkelasnya masing-masing.
176

 Siswa 

melaksanakan shalat dhuha saat selesai jam mata 

pelajaran ke 4 yaitu saat istirahat. Siswa 

melaksanakan shalat dhuha secara berjama‟ah 
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dengan dipimpin oleh guru Agama dan didampingi 

oleh guru wali kelasnya. Pelaksanaan shalat dhuha 

wajib dilakukan oleh peserta didik karena adanya 

pengabsenan, apabila salah satu anak didik tidak 

melaksanakan shalat dhuha biasanya akan 

mendapatkan hukuman kedisiplinan dari guru 

Agama yang bertugas. Keutamaan melaksanakan 

shalat dhuha berjama‟ah adalah membiasakan dan 

mengajarkan anak didik untuk melaksanakan shalat 

sunnah setiap saat agar membuat anak terlatih dan 

terkontrol dalam menjalankan ibadah shalat. 

Kebanyakan peserta didik jarang melaksanakan 

shalat dhuha karena itu sunnah dan mereka 

mengatakan belum sempat menyisihkan waktunya 

dengan melaksanakan shalat dhuha di rumah. 

b) Pelaksanaan Shalat Dzuhur Berjama’ah 
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Shalat Dzuhur merupakan shalat 5 waktu yang 

wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Kegaitan 

shalat dzuhur di SMK PGRI 2 ini diadakan secara 

berjama‟ah sesuai dengan jadwal pergelombang 

kelas masing-masing.
177

 Gelombang jadwal shalat 

dzuhur perkelas ada 3 gelombang. Peserta didik 

melaksanakan shalat dzuhur secara berjama‟ah 

dimulai pukul 12.30 disaat istirahat ke dua. Kegiatan 

shalat dzuhur diimami oleh guru Agama atau guru 

lainnya secara bergantian sesuai jadwal yang tertera 

dan menurut gelombang masing-masing kelas.
178

 

Pelaksanaan shalat dhuhur wajib di ikuti oleh semua 

peserta didik karena juga ada pengabsenan kegiatan 

shalat, apabila diketahui ada salah satu yang tidak 

mengikuti shalat dhuhur atau mengikuti shalat 

dhuhur tidak sesuai jadwal gelombang kelas yang 
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tertera maka akan dipanggil oleh guru Agama dan 

mendapatkan hukuman lari lapangan beberapa kali 

putaran dan hukuman yang lain agar mereka jera. 

Setiap pendidik mengharapkan anak didiknya 

menjadi pribadi yang tertib, disiplin, dan 

berakhlakul karimah serta taat beribadah. Jika 

kebiasaan kegiatan shalat berjama‟ah diterapkan 

sejak dini maka akan terbentuk anak didik yang 

berakhlak baik, memilki tanggung jawab dan patuh 

terhadap syariat Islam. 

c) Pelaksanaan Shalat Jum’at  

Kegiatan Shalat Jum‟at wajib di ikuti oleh 

peserta didik laki-laki, seluruh guru atau staf guru 

dan warga sekolah laki-laki. Kegiatan ini dibagi 

menjadi 2 tempat di masjid Al-Firdaus SMK PGRI 2 

Ponorogo dan masjid yang berada di luar sekolahan 

SMK PGRI 2 alasannya yaitu mengingat daya 
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tampung masjid yang terbatas dan jumlah anak didik 

yang banyak. Pembagian ini berdasarkan seragam 

sekolah anak didik, apabila anak didik yang 

memakai baju seragam praktek harus melaksanakan 

shalat Jum‟at di luar sekolah sedangkan bagi anak 

yang memakai seragam resmi sekolahan harus 

melaksanakan shalat Jum‟at di Masjid Al-Firdaus 

SMK PGRI 2 Ponorogo.
179

  Sistem pelaksanaan 

shalat jum‟at juga ada pengabsenan jadi anak didik 

yang tidak mengikuti shalat jum‟at baik di dalam 

sekolahan maupun di luar sekolahan akan mendapat 

hukuman kedispilinan juga. Peran guru sebagai 

pendidik dan orang tua di sini, mengupayakan wajib 

ikut shalat Jum‟at berjama‟ah sejak dini agar 

tertanam dan dapat terealisasikan dalam kehidupan 

bermasyarakat kelak mereka sampai dewasa serta 
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menunda waktu pekerjaan demi melaksanakan 

ibadah shalat Jum‟at bagi laki-laki dan bagi 

perempuan untuk senantiasa menghormati murid 

laki-laki untuk beribadah shalat Jum‟at di Masjid Al-

Firdaus SMK PGRI 2 Ponorogo.
180

 

Dari paparan penjelasan diatas mengenai kegiatan 

shalat berjama‟ah peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

mendidrikan shalat 5 waktu secara disiplin artinya erat 

kaitannya dengan kebiasaan yang berulang-ulang. 

Usaha membiasakan kepada hal yang baik sangat 

dianjurkan bahkan diperintahkan di dalam agama 

Islam. Walaupun semula kurang adanya rasa tertarik 

untuk melakukannya, tetapi lama kelamaan menjadi 

terbiasa, sehingga akan membentuk karakter dan 

pribadi yang baik serta dapat mempengaruhi sikap batin 

peserta didik. 
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3) Jum’at Berkah  

Hari Jum‟at berkah juga merupakan kegiatan 

unggulan SMK PGRI 2 Ponorogo setiap seminggu 

sekali yang dilakukan setiap hari Jum‟at. Adapaun 

serangkaian kegiatan keagamaan yang dilaksanakan 

pada hari Jum‟at sebagai berikut:
181

 

a) Baca al-Qur’an dipandu oleh Guru PAI 

Kegiatan Baca al-Qur‟an dilakukan sebelum di 

mulai kegiatan belajar mengajar jam pertama kurang 

lebih 10 menitan. Kegiatan ini berupa pembacaan 

Tartil al-Qur‟an dengan dipandu oleh salah satu guru 

Agama yaitu pak Sugiarto S.Pd.I. Pembacaan Tartil 

al-Qur‟an diikuti atau ditiru oleh seluruh peserta 

didik, guru atau karyawan dan seluruh keluarga 

besar SMK PGRI 2 Ponorogo. Pada saat itu seluruh 

karyawan maupun guru SMK dilarang melakukan 
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aktivitas dan harus duduk dimanapun itu berada lalu 

menirukan lantunan ayat al-Qur‟an yang ditartilkan 

oleh pak Sugiarto.
182

 Tujuan diadakan kegiatan ini 

adalah menyempatkan seluruh warga sekolah untuk 

membaca al-Qur‟an di pagi hari dengan tujuan 

mendapatkan pahala dan kelak akan mendatangkan 

syafa‟at dari Allah SWT. 

b) Jum’at Amal 

Kegiatan Jum‟at Amal adalah mengeluarkan 

infaq setiap hari Jum‟at pagi. Kegiatan Jum‟at amal 

dilakukan di dalam kelas masing-masing peserta 

didik, setiap hari Jum‟at pagi sekitar pukul 08.00 

WIB atau saat jam pelajaran ke dua (sebelum jam 

pertama istirahat). Kegiatan Jum‟at amal dipandu 

oleh petugas piket rohis yang bertugas 

mengumpulkan infaq setiap masing-masing kelas. 
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Hasil rekapan dari infaq tersebut lalu dihitung dan 

ditulis di papan pengumuman Masjid Al-Firdaus. 

Tujuan diadakan kegiatan Jum‟at amal adalah guna 

untuk belajar keikhlasan anak didik dan sebagai 

contoh perbuatan amal sosial yang diajarkan anak 

sejak dini agar menjadi terbiasa di Rumah atau 

dimanapun mereka berada. Hasil infaq tersebut akan 

digunakan dengan semestinya sebagai dana untuk 

pelaksaan kegiataan keagamaan lainnya.
183

 

c) Kajian Muslimah 

Kegiatan kajian muslimah adalah kegiatan 

yang wajib diikuti oleh siswa perempuan. Kajian ini 

dilaksanakan hari Jum‟at sekitar pukul 11.40 WIB 

atau setelah jam pelajaran ke empat (saat bel 

istirahat ke dua atau saat siswa cowok melaksanakan 

shalat Jum‟at di Masjid). Kajian Muslimah ini 
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dilaksanakan di AULA lantai 2 SMK PGRI 2 

Ponorogo. Pelaksanaan kajian muslimah sudah 

berjalan selama 4 tahun ini. Kajian muslimah ini 

berisi tadarus al-Qur‟an dan kajian-kajian Islami. 

Pelaksaan kedua kegiatan tersebut dilaksanakan 

secara bergantian setiap minggunya. Untuk tadarus 

al-Qur‟an tutornya dari guru Agama yaitu bu Ria 

Dwi P dan Bu Muslimatus Naimah selaku pembina 

PMR sedangkan kajiannya biasanya mendatangkan 

pemateri anak-anak rohis atau salah satu pengurus 

PCNU Kabupaten Ponorogo.
184

 Tujuan diadakan 

kajian ini adalah untuk mencegah anak perempuan 

pergi ke kantin atau keluyuran di lingkungan 

sekolah saat anak laki-laki sedang melaksanakan 

shalat Jum‟at. 

4) Ekstra Keagamaan 
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Kegiatan Ekstra Keagamaan adalah usaha yang 

dijalankan dalam bentuk kegiatan yang dilakukan di luar 

jam pelajaran tatap muka, baik dilaksanakan di sekolah 

atau di luar sekolah dengan tujuan untuk memperluas 

wawasan pengetahuan dan kemapuan yang telah 

dipelajari peserta didik dalam bidang studi pendidikan 

agama Islam. Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

dilaksanakan sesuai dengan jadwal masing-masing.
185

 

Adapun kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di SMK 

PGRI 2 Ponorogo adalah sebagai berikut: 

a) Ekstra Baca Al-Qur’an 

Kegiatan Baca Al-Qur‟an dilaksanakan sesuai 

dengan jadwal masing-masing. Baca al-Qur‟an di 

laksanakan seminggu dua kali yaitu hari Selasa dan 

Jum‟at pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas 

selesai. Tujuan diadakan baca al-Qur‟an adalah 
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sebagai pembinaan dan bimbingan bagi anak didik 

yang belum lancar dalam Baca Tulis al-Qur‟an 

karena sebagai syarat kelulusan SMK PGRI 2 dan 

mendapatkan ijazah kelulusan adalah harus lulus dan 

lancar dalam Baca Tulis al-Qur‟an. Waktu yang 

dimiliki kegiatan baca al-Qur‟an sangat singkat oleh 

karena itu sebagai tambahannya guru Agama dan 

guru pembina menyuruh anak didik untuk belajar 

mengaji di rumah masing-masing dengan dipandu 

oleh Ustadz dan diawasi oleh orang tuanya. 

b) Pelaksanaan Tartil Al-Qur’an dan Qiro’ah 

Kegiatan Tartil al-Qur‟an dan Qiro‟ah 

merupakan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. 

Kegiatan ini mengandung nilai religius, menghargai 

prestasi, toleransi, melagukan ayat suci al-Qur‟an 

dan gemar membaca ayat al-Qur‟an. Kegiatan eksra 

Tartil al-Qur‟an dilaksanakan pada hari Selasa dan 
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Jum‟at sekitar pukul 15.30 WIB – 17.00 WIB 

jadwal bisa sewaktu-waktu berubah.
186

 Kegiatan 

Tartil al-Qur‟an juga sebagai kegiatan pendukung 

bagi anak didik yang memilki potensi, bakat dan 

minat dalam MTQ (Musabaqoh Tilawatil Qur‟an) 

serta bagi anak didik yang belum lancar dan lulus 

membaca al-Qur‟an. Tujuan diadakan kegiatan ini 

adalah meningkatkan pemahaman, penghayatan dan 

pengamalan isi kandungan al-Qur‟an serta 

melestarikan seni dan budaya Qur‟ani bangsa 

Indonesia. 

c) Seni Habsy 

Kegiatan Seni Habsy bisa disebut juga sebagai 

Shalawat Al-Banjari. Kegiatan tersebut merupakan 

bentuk apresiasi seni dan kebudayaan Islam. 

Kegiatan seni habsy dilaksanakan pada hari Jum‟at 
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 Kegiatan ekstra tartil dan qiro‟ah di Masjid Al-firdaus SMK PGRI 2 

Ponorogo, Lihat transkip observasi nomor : 09/O/12-04/2019  
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sekitar pukul 19.30 ba‟dha shalat isya‟ di Masjid Al-

Firdaus SMK PGRI 2 Ponorogo. Kegiatan seni 

habsy dibimbing oleh bapak Khusnul Huda, M.Pd.I 

selaku guru Agama di sekolah. Tujuan dari kegiatan 

ini adalah agar anak didik mencintai seni yang 

bersifat Islami sehingga siswa dapat mempunyai 

kepribadian maupun kebiasaan-kebiasaan yang 

bersifat Islami. Manfaat mengikuti seni habsy adalah 

untuk mengasah rasa seni dari siswa di SMK PGRI 

2 Ponorogo, dengan diasah rasa seninya maka 

diharapkan para siswa dapat tumbuh menjadi 

generasi yang tidak hanya mengandalkan 

kemampuan intelektualnya saja, tetapi juga sebagai 

generasi yang mampu mempresentasikan isi hatinya 

melalui kesenian. Kegiatan seni Habsy ini dapat 

membangun karakter dan kecerdasan sosial jika 

kelak dewasa akan menjadi manusia yang berpikiran 



219 

 

logis, sekaligus cerdas, kreatif, dan mampu 

mengambil keputusan, serta mempunyai empati. 

Biasanya kegiatan seni habsy ditampilkan bila ada 

suatu event atau acara maupun jika ada perlombaan 

di luar sekolah. 

5) Pelaksanaan Pondok Pesantren Kilat  

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari bapak 

Tantowi Mu‟id S.Ag selaku guru Agama Islam di SMK 

PGRI 2 Ponorogo bahwa pondok pessantren kilat 

merupakan program unggulan di SMK PGRI 2 

Ponorogo karena menekankan pada pendidikan berbasis 

pondok pesantren dan sebagai pembentuk karakter anak 

dan pembiasaan dalam melaksakan ibadah. 

Persantren kilat diselenggarkan dalam rangka 

memantapkan pemahaman tentang materi keagamaan 

dan mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama dalam 

kehidupan sehari-hari, karena tujuan itu pelaksanaan 
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pondok pesantren setiap mingguan lebih diarahkan 

kepada aspek pengamalan, maka proses pembelajaran 

lebih difokuskan kepada aspek afektif dan psikomotorik 

dalam bentuk pendalaman materi, praktek, latihan dan 

Baca Tulis Al-Qur‟an. Kegiatan ini juga bisa 

meningkatkan akidah akhlak para peserta didik dan 

mencapai sikap akhlakul karimah. Kegiatan ini 

bertujuan agar para peserta didik membiasakan diri 

melakukan hal yang baru dan menanamkan sikap 

mandiri dan diwajibkan untuk belajar Baca Tulis Al-

Qur‟an agar peserta didik bisa fasih membaca al-Qur‟an.  

Kegiatan Pesantren kilat dilaksanakan di Pondok 

Pesantren Keterampilan Al-Ikhlas Babadan Kabupaten 

Ponorogo dengan bergilir menurut gelombang kelas 

setiap minggunya, dalam kegiatan pesantren ini peserta 

didik didampingi oleh Ustadz-Ustadz di pondok dan 

selalu mendapat pengawasan dari guru Agama di 
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Sekolah. Kegiatan pesantren kilat dimulai dari pukul 

06.45 WIB pagi yang diawali dengan pemeriksaan 

barang bawaan peserta didik dan upacara pembukaan 

dengan dibacakan berbagai peraturan-peraturan dan tata 

tertib selama mengikuti kegiatan pondok pesantren kilat 

di Pondok oleh petugas upacara pembukaan yaitu bapak 

Khusnul Huda selaku guru Agama di SMK PGRI 2 

Ponorogo dan Ustadz Muh. Ahsanusi selaku pengurus 

Pondok Pesantren Al-Ikhlas.
187

 

Sebagai bukti bahwa telah mengikuti kegiatan 

keagamaan pondok pesantren ini, biasanya pihak 

penyelenggara akan memberikan sertifikat khusus yang 

disertai dengan nilai tes evaluasi Baca Tulis Al-Qur‟an, 

Hafalan Juz „Amma, praktek ibadah dan pendalaman 

materi-materi yang diberikan saat mengikuti kegiatan. 

Bagi para peserta didik, sertifikat ini sangat penting 

                                                 
187

 Kegiatan pesantren kilat bagi siswa-siswi SMK PGRI 2 Ponorogo di 

Ponpes Al-Ikhlas Ponorogo, Lihat transkip observasi nomor : 10/O/13-04/2019
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karena bisa menjadi bukti bahwa anak didik telah 

mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan program 

keunggulan di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

b. Kegiatan Tahunan 

Kegiatan keagamaan tahunan adalah kegiatan 

terprogram yang dilaksanakan secara bertahap 

disesuaikan dengan kalender pendidikan atau jadwal 

yang telah ditetapkan oleh bidang keagamaan di SMK 

PGRI 2 Ponorogo.
188

 Kegiatan ini bertujuan untuk 

membiasakan peserta didik dan personil sekolah untuk 

aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan 

keagamaan sesuai dengan kemampuan dan bidang 

masing-masing. 

1) Peringatan Hari Besar Keagamaan 

Peringatan Hari Besar Keagamaan adalah 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk 

                                                 
188

 Jadwal Program Kerja Tahunan di SMK PGRI 2 Ponorogo, Lihat 

lampiran nomor 11 
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memperingati dan merayakan hari-hari besar Islam. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah mendalami setiap 

peristiwa penting untuk dijadikan sebagai acuan 

dalam melaksanakan perjuangan dan pengorbanan 

para pejuang yang telah gugur dan sebagai suri 

tauladan Nabi Muhammad SAW serta melatih 

peserta didik untuk berperan aktif dalam upaya-

upaya menyiarkan agama Islam. Kegiatan ini 

dilakukan oleh seluruh keluarga besar SMK PGRI 

2 Ponrogo, bagi peserta didik dan staf guru yang 

non muslim tidak mengikuti kegiatan tersebut. 

Biasanya peringatan hari besar keagamaan 

dilaksanakan di lingkungan sekolah SMK PGRI 2 

Ponorogo. 

a) Pelaksanaan Sholat Idul Fitri 

Kegiatan Shalat Idul Fitri dilaksankan 

pada setiap tanggal 1 syawal, seusai umat 
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muslim menunaikan ibadah puasa Ramadhan 

sebulan penuh pada setiap tahun. Kegiatan 

shalat Idul Fitri dilakukan di lapangan SMK 

PGRI 2 Ponorogo. Pelaksanaan shalat id wajib 

diikuti oleh seluruh keluarga besar SMK PGRI 

2 Ponorogo, oleh karena itu seluruh siswa 

diwajibkan ikut kecuali bagi non muslim. 

Apabila ada salah satu peserta didik yang tidak 

mengikuti shalat idul fitri akan mendapatkan 

hukuman berupa wajib membeli 3 al-Qur‟an, 

siswa harus membuat surat pernyataan lalu di 

tanda tangani oleh orang tua, kepala desa, 

ketua RT, ketua RW, perangkat desa lainnya 

dan Kamituwo desa masing-masing anak 

didik. Tujuan pelaksanaan shalat Idul Fitri di 

Sekolah yaitu untuk menjaga hubungan baik 

(silaturahim) di antara sesama manusia. 
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Suasana Hari Raya Idul Fitri mampu 

menumbuhkan dan menguatkan nilai persatuan 

dan persaudaraan. Terlebih nilai persatuan dan 

persaudaraan yang diikat dengan kesamaan 

agama dan hubungan yang baik. 

b) Pelaksanaan Sholat Idul Adha (Qurban) 

Kegiatan Shalat Idul Adha dilaksanakan 

pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah pada setiap 

tahun. Pelaksanaan shalat Idul Adha dilakukan 

di Masjid Al-Firdaus SMK PGRI 2 Ponorogo. 

Kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh 

keluarga besar SMK PGRI 2 Ponorogo, bagi 

para peserta didik apabila tidak mengikuti 

shalat Idul Adha hukumannya lari-lari 

halaman sekolah, dan wajib membuat surat 

pernyataan sama halnya dengan hukuman 

yang tidak mengikuti shalat Idul Fitri.  
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Setelah melaksanakan shalat Idul Adha 

dilangsungkan dengan penyembelihan hewan 

Qur‟ban dengan di pandu oleh guru Agama 

dan koordinator keagamaan. Biasanya SMK 

PGRI 2 selalu menyalurkan Qur‟ban ke 

lingkungan sekitar, diberikan  kepada 

masyarakat yang tidak mampu. Kegiatan ini 

bertujuan mengajarkan kepada peserta didik 

untuk kerjasama, tolong menolong, dan saling 

berbagi daging kurban dengan sesama 

makhluk Allah SWT. Dengan berkurban 

peserta didik dapat berbagi, memilki jiwa 

berkurban seperti mengorbankan sesuatu yang 

kita cintai termasuk kepentingan pribadi dan 

merasakan apa yang dialami orang lain. 

2) Halal Bihalal 



227 

 

Kegiatan Halal Bihalal hanya jatuh pada Hari 

Raya Idul Fitri atau bulan Syawal dan tidak 

ditemukan di selain bulan ini. Aktivitas ini kerap 

menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh umat 

muslim dengan cara saling meminta maaf antar 

sesama. Sehingga halal bihalal telah menjadi 

tradisi baik yang dilakukan oleh seluruh keluarga 

besar SMK PGRI 2 Ponorogo. Halal bihalal 

bertujuan untuk mencairkan hubungan yang selama 

ini terkesan beku menjadi hubungan yang harmonis 

serta menyambung silaturahmi yang terputus. 

Mereka bersalaman dengan ikhlas untuk saling 

memaafkan satu sama lain hingga hal ini dapat 

membersihkan segala kesalahan diantara mereka. 

Maka dengan halal bihalal ini adalah kesempatan 

untuk saling maaf memaafkan hingga tidak ada 
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lagi rasa sakit hati apalagi dendam diantara 

mereka. 

3) Yatiman 10 Muharram 

Kegiatan Yatiman 10 Muharram dilaksanakan 

pada tanggal 10 Muharram. 10 Muharram adalah 

tanggal yang penuh keberuntungan, sehingga di 

tanggal ini menyimpan peristiwa besar. 

Diantaranya adalah Nabi Musa membelah Laut 

Merah, Nabi Nuh selamat dari banjir dan Nabi 

Yunus Keluar dari perut Ikan Hiu.
189

 

Kegiatan Yatiman 10 Muharram diadakan di 

Masjid Al-Firdaus SMK PGRI 2 Ponorogo dengan 

di pandu oleh koordinator keagamaan dan guru 

Agama. Kegiatan ini diikuti oleh anak Rohis dan 

Habsy SMK serta para siswa yang ingin mengikuti 
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 Pemerintah Kabupaten Ponorogo, “ Tradisi Yatiman 10 Muharram 

Masyarakat Ponorogo”, 2 Oktober 2017: 

https://ponorogo.go.id/2017/10/02/tradisi-yatiman-10-muharam-masyarakat-

ponorogo/ , diakses 25 Mei 2019 
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acara tersebut. Kegiatan dilaksanakan dengan 

dihadiri anak yatim piatu, kepala sekolah, komite 

sekolah dan para karyawan SMK PGRI 2 

Ponorogo dan beberapa warga sekitar lingkungan 

sekolah. Pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu 

menyantuni beberapa anak yatim dengan prosesi 

mengusap rambut anak-anak yatim dan 

memberikan sebuah bingkisan untuk mereka.
190

 

Tujuan diadakan kegiatan ini adalah sebagai sarana 

melatih diri berbagi dan menumpahkan kasih 

sayang pada anak Yatim dan anak-anak miskin. 

4) Istighosah 

Kegiatan Istighosah merupakan kegiatan 

tahunan yang dilaksanakan setiap anak kelas XII 

akan menempuh serangkaian ujian akhir sekolah 

dan ujian nasional. Kegiatan ini bertempat di 
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 Kegiatan yatiman 10 Muharram bagi anak yatim dan piatu di Masjid 

Al-Firdaus SMK PGRI 2 ponorogo, Lihat transkip observasi nomor : 12/O/11-

05/2019 



230 

 

Masjid Al-Firdaus SMK PGRI 2 Ponorogo dengan 

dipimpin oleh salah satu Ustad yang di undang 

oleh guru agama atau biasanya dipimpin langsung 

oleh salah satu guru Agama di sekolah. Dengan 

diadaikan istighosah ini diharapkan mendapatkan 

berkah dan para siswa diberi kelancaran dalam 

mengerjakan ujian nasional dan lulus serta dimasa 

depan segera mendapatkan pekerjaan yang layak 

dan meraih kesuksesan lalu khususnya bagi seluruh 

keluarga besar SMK PGRI 2 Ponorogo selalu 

mendapatkan rezeki, dan lindungan dari Allah 

SWT. 

5) Wisata Religi Ziarah Wali Songo  

Wisata Religi Ziarah Wali Songo merupakan 

salah satu fenomena masyarakat indonesia yang 

sangat memasyarakat dari zaman ke zaman. Wisata 

religi ini sering dijadikan kegiatan tahunan oleh 
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beberapa seluruh komponen organisasi 

(Perorganisasi ekstra ada 15 perwakilan). Wisata 

Religi sebagai bagian dari pengisi atau refreshing 

dari rutinitas pengajian-pengajian yang mereka 

ikuti. 

Wisata religi diharapkan mampu 

memunculkan kesadaran semua komponen 

organisasi terhadap budaya dan sejarah, yang 

sesungguhnya terkandung banyak pesan maupun 

pelajaran berharga yang bisa memberikan 

kontirbusi dalam upaya mewujudkan hidup untuk 

lebih berada. Tujuan diadakan wisata religi wali 

songo yaitu sebagai dari aktivitas dakwah, wisata 

religi harus mampu menawarkan baik pada obyek 

dan daya tarik wisata agama maupun umum. 

Sehingga, mampu menggugah kesadaran 

individual akan kemahakuasaan Allah SWT dan 
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memperkuat keimanan bagi siapapun yang 

mengunjunginya. 

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk 

pembinaan karakter religius peserta didik dan membantu 

peserta didik khususnya pada kelas X dapat memahami 

nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan sesama manusia 

dalam pikiran, sikap, toleransi beragama, taat beribadah, 

perbuatan, dan perkataan mereka berdasarkan norma-norma 

agama dan adat istiadat maka guru PAI di SMK PGRI 2 

Ponorogo berupaya membuat nilai-nilai religius melalui 

berbagai rangkaian pelaksanaan kegiatan keagamaan 

rutinan atau mingguan dan kegiatan tahunan. 

3. Hasil Evaluasi Upaya Guru PAI dalam Pelaksanaan 

Pembinaan Karakter Religius Peserta Didik 
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Salah satu komponen penting dalam manajemen 

kegiatan adalah evaluasi. Evaluasi merupakan serangkaian 

kegiatan untuk memantau proses pelaksanaan program 

keagamaan. Fokus kegiatan evaluasi adalah pada kesesuaian 

proses pelaksanaan program dengan upaya guru PAI. 

Evaluasi cenderung untuk mengetahui sejauh mana 

efektifitas kegiatan berdasarkan pencapaian tujuan yang 

ditentukan. Lalu hasil evaluasi dijadikan sebagai umpan 

balik untuk menyempurnakan proses pelaksanaan upaya 

guru PAI dalam pembinaan karakter religius anak didik 

melalui program keagamaan. 

Evaluasi secara umum bertujuan untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas dari peran guru 

PAI sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. 

Langkah evaluasi ini sangat mutlak untuk dilakukan sebagai 

pengendali. Bentuk evaluasi yang diberikan adalah evaluasi 

esidentil yaitu evaluasi yang diberikan seketika/saat 
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kegiatan telah selesai dilaksanakan.
191

 Dan ada juga 

evaluasi yang dilakukan secara keseluruhan, untuk semua 

kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan, 

dilakukan setiap akhir semester dan akhir tahun ajaran. 

Yang menjadi acuan evaluasi adalah program yang telah 

dibuat dan disepakati dalam kegiatan perencanaan. Setelah 

melakukan observasi, peneliti mendapatkan hasil bahwa 

proses evaluasi upaya guru PAI dan pelaksanaan kegiatan 

keagamaan memang dilakukan oleh guru PAI, koordinator 

keagamaan, para ustad pondok serta wali kelas masing-

masing. Setelah melakukan evaluasi, makan akan diketahui 

hasilnya.  

Setelah dilakukan upaya guru PAI dan pelaksanaan 

proses pembinaan karakter religius peserta didik melalui 

program keagamaan selanjutnya yaitu evaluasi hasil dari 
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 Husnaini, “Membina Karakter Religius Peserta Didik di SMPN 5 

Batusangkar, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi 

Sumatera Barat,” International Seminar on Education 2017, 3 (September 05-

06-2017), 232. 
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upaya guru PAI dan pelaksanaan upaya guru PAI tersebut. 

Dari data yang diperoleh, ada hasil yang akan didapat dari 

upaya guru PAI dan pelaksanaan pembinaan karakter 

religius. 

Membicarakan tentang hasil, semua upaya sudah 

maksimal mungkin dilakukan, yang mengatakan berhasil 

atau tidak yaitu orangtua, peserta didik dan pihak sekolah 

yang terlibat, guru PAI dan koordinator keagamaan sudah 

berusaha dengan mengupayakan program kerja keagamaan 

di SMK PGRI 2 Ponorogo dibantu kerjasama dengan 

pondok pesantren Al-Ikhlas Babadan Ponorogo. Hasil yang 

didapat sesuai dengan pengamatan dan penilaian guru PAI 

dan para Ustad pondok tentang bagaimana upaya guru PAI 

dalam pembinaan karakter religius anak. Berikut hasil 

upaya guru PAI dan pelaksanaan program keagamaan 

dalam pembinaan karakter religius anak: 
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a. Peserta didik menjadi taat dalam beribadah dan 

memiliki pengetahuan keagamaan yang baik. 

b. Peserta didik mendapatkan pengalaman baru dan 

kesadaran diri. 

c. Peserta didik memenuhi syarat kelulusan di sekolah. 

d. Peserta didik menjadi lancar baca al-Qur‟an. 

e. Peserta didik memiliki akhlak yang baik. 

Dari data di atas peneliti dapat menganalisis 

bahwasanya program keagamaan koordinator keagamaan 

sudah berjalan cukup baik, namun masih banyak lagi upaya 

yang harus dilakukan untuk menunjang program tersebut. 

Upaya guru PAI melalui program kerja keagamaan dalam 

pembinaan karakter religius sudah sepenuhnya merata, 

karena dukungan dari kepala sekolah dan guru atau staf 

karyawan di SMK PGRI 2 Ponorogo serta para ustad di 

pondok pesantren Al-Ikhlas Babadan Ponorogo untuk 

mengelola program tersebut. Selain itu peran serta dari 
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orang tua murid juga sangat penting untuk mempermudah 

pelaksanaan program kerja yang sudah berjalan. 

Meskipun program tersebut sudah berjalan dengan 

sesuai rencana, namun setidaknya sudah ada sedikit demi 

sedikit perubahan atau hasil yang diperoleh peserta didik 

sejak kelas X ini. Hal demikian dapat dilihat dari 

perkembangan karakter religius dan pendalaman keagamaan 

pada peserta didik. Disini guru PAI menguasahan dengan 

sebaik-baiknya untuk membina dan membimbing anak 

didiknya, jika hanya mengandalkan guru PAI dan pihak 

sekolah tentunya sangat tidak memungkinan karena 

keterbatasan waktu di sekolah dan pemahaman anak didik 

yang bertahap, oleh karena itu diperlukan peran orang 

tua/wali murid yang selalu mengawasi, membina dan 

membimbing perkembangan anak-anak mereka agar sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan.  
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B. Analisa Faktor Pendukung dan Penghambat dalam 

Pembinaan Karakter Religius Peserta Didik Kelas X di 

SMK PGRI 2 Ponorogo 

Dalam pembinaan karakter religius pada peserta didik 

kelas X terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Baik itu 

faktor pendukung atau faktor penghambat. Upaya dari guru PAI 

itu sendirilah yang kembali menjadi faktor penentu berkembang 

atau tidaknya karakter religius peserta didik. Apabila seorang 

guru mampu menanggulangi faktor-faktor yang menjadi 

hambatan serta memaksimalkan segala potensi-potensi yang 

bisa menjadikan sesuatu kekuatan, maka pembinaan karakter 

religius peserta didik bukanlah hal yang mustahil. Dari sekian 

banyak faktor tersebut, peneliti menggolongkannya ke dalam 

dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Hasil wawancara dengan guru PAI dan koordinator 

keagamaan serta peserta didik di SMK PGRI 2 Ponorogo dan 

Ustadz-Ustadz di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Babadan 
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Ponorogo dapat disimpulkan faktor pendukung dan penghambat 

guru pendidikan agama Islam dalam mengembangkan karakter 

religius pada peserta didik kelas X SMK PGRI 2 Ponorogo 

sebagai berikut: 

1. Faktor Pendukung Guru Pendidikan Agama Islam 

dalam Pembinaan Karakter Religius Pada Peserta Didik 

Faktor pendukung adalah faktor yang menjadikan 

sesuatu kekuatan bagi upaya yang dilakukan oleh guru PAI 

dalam pembinaan karakter religius peserta didik di sekolah. 

Faktor-faktor pendukung guru PAI dalam pembinaan 

karakter religius diharapkan perlu dimaksimalkan agar 

tujuan dari peran-peran guru PAI dapat benar-benar tercapai 

dengan baik.  

Faktor pendukung internal sendiri yang sangat 

berpengaruh dalam pembinaan karakter religius peserta 

didik yaitu mendapat respon dan dukungan positif dari guru 

lain, staf karyawan, guru Agama di sekolah bahkan adanya 
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hubungan yang baik dengan wali murid atau orang tua 

peserta didik sehingga anaknya senantiasa antusias dalam 

menjalankan rangkaian program keagamaan di sekolah 

demi kebaikan peserta didik. Warga sekolah merupakan 

faktor internal yang sangat berpengaruh karena warga 

sekolah lah yang menjadi pencetus, perancang, pelaksana 

serta pengevaluasi dalam setiap kegiatan yang ada di 

sekolah. Sedangkan wali murid/orang tua sangat berperan 

aktif dalam mendorong motivasi, mengawasi, dan 

memberikan kasih sayang kepada anaknya sehingga 

anaknya cenderung lebih bersemangat dalam belajar, 

mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah dan selalu 

melakukan hal-hal positif. 

Lalu faktor yang lain adanya perbuatan baik yang 

selalu diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dan 

terbentuknya akhlak yang baik padanya. Seperti selalu 

mengucapkan salam dan sapa kepada guru dan sesama 



241 

 

temannya, membiasakan tertib shalat 5 waktu, dan rutin 

membaca al-Qur‟an. Dengan pembinaan karakter religius 

peserta didik oleh guru PAI dapat melatih kesadaran peserta 

didik untuk lebih peduli terhadap sesama dan tidak lupa 

untuk mempraktekkan atau mengaktualisasikan beberapa 

ilmu yang telah mereka pelajari dan pahami dari guru 

Agama di sekolah.  

Sedangkan faktor eksternal juga membantu dalam 

pembinaan karakter religius, mulai dari guru sebagai pusat 

perhatian serta keteladanan, bentuk keteladan itu 

mencontohkan melalui ikut shalat berjama‟ah ataupun ikut 

serta dalam kegiatan keagamaan yang dapat 

mengembangkan karakter religius anak didiknya. Lalu 

partisipasi dan keikutsertaan guru PAI dalam mendampingi 

anak didiknya saat mengikuti setiap kegiatan keagamaan 

seperti shalat berjama‟ah, pembinaan baca al-Qur‟an, 

kegiatan ekstra keagamaan, dan kegiatan pondok pesantren. 
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Menurut Bapak Khusnul Huda, M.Pd.I bahwa mendapat 

fasilitas atau sarana dan prasarana yang cukup akan 

menunjang kelancaran dan kesuksesan program keagamaan 

sekolah sehingga untuk mendukung proses pembinaan 

karakter religius dan tertanamnya karakter religius anak 

didiknya pihak sekolah bekerja sama dengan pondok 

pesantren Al-Ikhlas Babadan di Ponorogo. Peserta didik di 

tuntut untuk mondok selama 1 minggu sesuai jadwal kelas 

masing-masing. 

Faktor-faktor pendukung guru PAI dalam 

pembinaan karakter religius diharapkan perlu 

dimaksimalkan agar tujuan dari peran guru PAI dapat 

benar-benar tercapai dengan baik. 

2. Faktor Penghambat Guru Pendidikan Agama Islam 

dalam Pembinaan Karakter Religius Pada Peserta Didik 

Pelaksanaan peran guru PAI dalam pembinaan 

karakter religius selain memilki faktor pendukung tentulah 
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dalam pelaksanaannya mempunyai faktor penghambat juga. 

Faktor pendukung dan penghambat adalah 2 hal yang sangat 

erat dan tidak dilepaskan. Untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat 

menghambat peranan guru PAI dalam menjalankan 

tugasnya membina karakter religius peserta didiknya.  

Faktor internal yang dapat menghambat 

terlaksananya pembinaan karakter religius yaitu karakter 

dan sikap siswa yang masih labil (berubah-ubah). Sikap dan 

perilaku siswa yang beragam sehingga tidak keseluruhan 

guru PAI ataupun guru umum lainnya dapat memfahami 

keinginan atau mengerti karakter mereka. Lalu adanya 

pemahaman peserta didik yang lemah dalam menerima 

setiap bimbingan dan pembinaan dari guru agama serta 

siswa tidak memperhatikan perintah guru dan cenderung 

berpura-pura memperhatikan nasihat dan arahan dari guru 

terutaa pada guru agama. Dan yang lebih mengkhawatirkan 
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siswa cenderung ikut-ikutan dengan teman sebayanya 

sehingga tidak memiliki pendirian yang tetap apalagi 

kurangnya kesadaran siswa untuk mengikuti kegiatan 

keagamaan di sekolah. Hal itu menjadi tantangan bagi guru 

PAI untuk mampu mengendalikan situasi agar dapat 

menyisipkan perannya dalam pembinaan karakter religius 

anak didiknya. 

Faktor eksternal dalam menghambat pembinaan 

karakter religius di sekolah ini juga merupakan salah satu 

faktor yang harus diantisipasi yaitu adanya pengaruh dari 

lingkungan masyarakat yang kurang baik sehingga 

pergaulan peserta didik menjadi tidak benar dan 

menyimpang. Seperti yang diketahui bahwa lingkungan 

sangat mempengaruhi kondisi psikologi ataupun 

perkembangan peserta didik.  

Lalu adanya pengaruh pada lingkungan keluarga 

terutama orang tua mereka kurang bersikap tegas kepada 
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anak-anaknya sehingga mereka terlalu dimanja, lalu orang 

tua yang kurang mengawasi anaknya dan membiarkan 

anaknya berbuat yang tidak sesuai akhlak. Menurut Bapak 

Tantowi Mu‟id S.Ag bahwa faktor yang dominan di dalam 

lingkungan keluarga yaitu orang tua yang super sibuk 

sehingga kurang mengontrol dan memperhatikan 

perkembangan anak-anaknya serta perilaku taat 

beragamanya. Ditambah lagi ada orang tua murid yang 

mengalami broken home sehingga anaknya kurang terawat 

dan cenderung jarang mempedulikan atau ikut serta dalam 

pelaksanaan keagamaan di sekolah. Dan terakhir orang tua 

yang kurang peduli dengan pendidikan keagamaan anak 

sehingga mereka menyerahkan seutuhnya pendidikan anak 

kepada pihak sekolah. 

Masalah keterbatasan waktu merupakan salah satu 

faktor penghambat yang utama. Waktu yang berbenturan 

dengan kegiatan belajar mengajar di kelas, waktu yang 
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relatif singkat untuk guru agama saat pembinaan karakter 

religius anak menjadi kurang efektif. Siswa hanya memiliki 

waktu sedikit di sekolah, sedangkan sebagian besar 

waktunya yaitu di rumah tetapi siswa cenderung kurang 

memanfaatkan waktu dengan baik sehingga kurangnya 

tertanamnya karakter religius pada dirinya. Kemudian 

adanya pengaruh dari penggunaan media elektornik seperti 

gadget, media sosial dan internet. Penggunaan media sosial 

yang berlebihan dapat mempengaruhi akhlak peserta didik. 

Hal ini terjadi karena para peserta didik kurang mampu 

menahan dirinya terhadap hal-hal negatif yang terdapat 

dalam penggunaan media sosial. Secara khusus, akhlak 

mereka akan menjadi buruk saat para peserta didik tidak 

membatasi penggunaan media sosialnya baik itu secara 

waktu penggunaan, isi atau konten yang dibuka, serta 

aktivitas mereka dalam menggunakan media sosial. 
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Dari faktor-faktor penghambat guru PAI diatas jelas 

bahwa dalam pembinaan karakter religius tidak akan mudah 

seperti yang direncanakan apalagi pengaruhnya dari 

lingkungan keluarga dan masyarakat, oleh karena itu pihak 

sekolah khususnya guru PAI diharapkan dapat melakukan 

pendekatan dan mengenal setiap karakter dari anak didiknya 

agar dapat mengawasi dan mengontrol setiap perkembangan 

karakter anak didiknya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh 

peneliti menyimpulkan bahwa beberapa faktor yang mendukung 

dan menghambat guru PAI dalam pembinaan karakter religius 

peserta didik kelas X di SMK PGRI 2 Ponorogo dibagi menjadi 

dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut 

lebih dominan pada faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat atau sosial 

dimanapun anak didik berada. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikumpulkan dan 

dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa peran guru PAI 

dalam pembinaan karakter religius SMK berbasis pondok 

pesantren pada peserta didik kelas X di SMK PGRI 2 Ponorogo 

sebagai berikut: 

1. Peran guru PAI dalam pembinaan karakter religius peserta 

didik kelas X di SMK PGRI 2 Ponorogo yaitu meliputi 

pertama upaya guru PAI di SMK PGRI 2 Ponorogo sudah 

mampu membina dan membimbing, memberikan contoh 

keteladanan dan nasihat, mengingatkan anak didiknya untuk 

berperilaku Islami sehari-hari, memberikan fasilitas yang 

cukup serta memberikan reward dan hukuman untuk anak 

didiknya, kedua pelaksanaan upaya-upaya guru PAI guna 
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pembinaan karakter religius peserta didik dapat diwujudkan 

dalam bentuk pelaksanaan program keagamaan yaitu 

kegiatan pondok pesantren kilat, shalat berjama‟ah, do‟a 

bersama, baca tulis al-Qur‟an, kegiatan hari Jum‟at berkah, 

ekstra keagamaan, kajian islami, acara khotmil Qur‟an, 

kegiatan keagamaan tahunan dan penciptaan suasana 

religius di sekolah. Dan ketiga hasil dari pembinaan 

karakter religius SMK berbasis pondok pesantren pada 

peserta didik kelas X di dapat melalui evaluasi-evaluasi 

yang dilakukan oleh para guru PAI dalam upaya pembinaan 

siswa dan bimbingan yang ekstra bagi siswa yang belum 

mampu masuk dalam kriteria kelulusan kompetensi di 

sekolah. 

2. Beberapa faktor yang mendukung dan menghambat guru 

PAI dalam pembinaan karakter religius peserta didik kelas 

X di SMK PGRI 2 Ponorogo dibagi menjadi dua faktor 

yaitu internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut lebih 
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dominan pada faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan lingkungan sosial dimanapun anak 

didik berada.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti uraikan di atas maka 

penulis mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat 

berguna bagi lembaga yang menjadi obyek penelitian di SMK 

PGRI 2 Ponorogo. Adapun saran yang bisa disampaikan dari 

hasil penelitian ini sebagai berikut: 

1. Guru khususnya pada guru agama disarankan mampu 

menjadi suri tauladan dan memberikan motivasi bagi 

peserta didiknya serta seluruh warga sekolah agar tetap 

rukun, toleransi dan selalu menjaga budaya religius di 

sekolah dengan baik.  

2. Upaya guru PAI melalui pelaksanaan program keagamaan 

di SMK PGRI 2 Ponorogo diharapkan seluruh siswa ikut 

aktif berpartisipasi dalam mendukung kegiatan sehingga 
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kegiatan yang sudah dilaksanakan akan terus mengalami 

perkembangan yang pesat serta dapat lebih meningkatkan 

kesadaran beribadah dan pembentukan karakter peserta 

didik. 

3. Guru PAI disarankan dapat melakukan pendekatan-

pendekatan dan mengenal setiap karakter dari anak didiknya 

khususnya pada kelas X karena setiap karakter dari anak 

didiknya itu berbeda dan mereka berasal dari latar belakang 

lulusan yang berbeda pula. 

4. Guru dan seluruh karyawan di SMK PGRI 2 Ponorogo 

disarankan untuk selalu mengawasi dan memantau setiap 

perkembangan karakter religius dan moral peserta didik 

baik di dalam sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. 

5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan semoga dapat 

melakukan penelitian lanjutan sehingga dapat membantu 

para guru PAI di SMK PGRI 2 Ponorogo untuk 
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menciptakan inovasi dan kekreatifan dalam membina 

karakter religius peserta didik khususnya pada kelas X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



253 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdul Majid dan Dian Andayani. Pendidikan Karakter Perspektif 

Islam. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2017. 

Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: 

Kencana. 2006. 

Alim, Muhammad. Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan 

Pemikiran dan Kepribadian Muslim. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 2011. 

Alivermana, Wiguna.  Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Islam. 

Yogyakarta: Deepublish. 2014. 

Andri Satriawan dkk, Mengembangkan Karakter Religius Melalui 

Pembelajaran Matematika, Prosiding Seminar Nasional 

Matematika dan Pendidikan Matematika UIN Raden Intan 

Lampung, 6 Mei 2017. 

Anwar, Saifudin. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

1998. 
253 



254 

 

Arif Firdausi dan Barnawi. Profil Guru  SMK Profesional. Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media. 2012. 

Assegaf, Abdul Rachman. Filsafat Pendidikan Islam Paradigma Baru 

Pendidikan Hadhari Berbasis Integral-Interkonektif. Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada. 2011. 

Beny Adianto. Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Meningkatkan Religiusitas Siswa Muslim di SMP Taman 

Harapan Malang. Skripsi. Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Malang. 

2016. 

Daradjat, Zakiah. Ilmu Jiwa dan Agama. Jakarta: PT Bulan Bintang. 

2005. 

 .Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara. 2017. 

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an Dan Terjemahnya. 

Jakarta: CV Atlas. 1998. 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1990. 



255 

 

Duryat, Masduki . Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Penguatan 

Pendidikan Agama Islam di Institusi yang Bermutu dan Berdaya 

Saing. Bandung: Alfabeta. 2016. 

Elearning Pendidikan. 2011. Membangun Karakter Religius Pada Siswa 

Sekolah Dasar. dalam, (http://www.elearningpendidikan.com), 

diakses 7 Januari 2018. 

Hamdani Hamid dan Beni Ahmad Saebani. Pendidikan Karakter 

Perspektif Islam. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2013. 

Hary Priatna Sanusi.  “Peran Guru PAI Dalam Pengembangan Nuansa 

Religius di Sekolah,” Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta‟lim 

Vol.11, 2 (tt , 2013).  

Hawi, Akmal. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam. Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada. 2013. 

Husnaini, “Membina Karakter Religius Peserta Didik di SMPN 5 

Batusangkar, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, 

Provinsi Sumatera Barat,” International Seminar on Education 

2017, 3 (September 05-06-2017). 



256 

 

Jahja, Abdjan. Paradigma Pendidikan Islam. Yogyakarta: Ombak. 

2013. 

Jalaluddin. Psikologi Agama Memahami Perilaku Dengan 

Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada. 2016. 

Latif, Abdul. Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan. Bandung: 

Refika Aditama. 2007. 

M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. Metode Penelitian 

Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012. 

Muchlas Samani dan Hariyanto. Konsep dan Model Pendidikan 

Karakter. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2011. 

Moleong,  Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif.  Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 2017. 

Muhaimin. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi. Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada. 2007. 



257 

 

         .Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

2012. 

Mutholingah, Siti. Internalisasi Karakter Religius Bagi Siswa di 

Sekolah Menengah Atas (Studi Multi Situs di SMAN 1 dan SMAN 

3 Malang). Tesis. Program Studi Magister Pendidikan Agama 

Islam  Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. 2013. 

Naim,  Ngaunin. Character Building. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012. 

Nata, Abuddin. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Prenadamedia Group. 

2010. 

Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia. 2002. 

Sukarjo dan Ukim Komarudin. Landasan Pendidikan Konsep dan 

Aplikasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009. 

Vivik Shofiah dan Raudatussalamah, “Self-Efficacy dan Self Regulation 

Sebagai Unsur Penting dalam Pendidikan Karakter,” Jurnal 

Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.17, 2 (Juli-Desember 2014) 



258 

 

Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990, Bab I, Pasal 1, ayat 3. 

Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990, Bab VII, Pasal 15, ayat 4. 

Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional. 2008. 

Pemerintah Kabupaten Ponorogo,“Tradisi Yatiman 10 Muharram 

Masyarakat Ponorogo”.2 

Oktober2017.https://ponorogo.go.id/2017/10/02/tradisi-yatiman-

10-muharam-masyarakat-ponorogo/ , diakses 25 Mei 2019 

Pusat Kurikulum. Pengembangan dan Pendidikan Budaya dan 

Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah. Bahan Pelatihan Penguatan 

Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk 

Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa, oleh Pusat 

Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional. 2010. diakses 9 

Januari 2019. 

Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri. Pendidikan Karakter: 

Mengembangkan Karakter Anak yang Islami. Jakarta: PT Bumi 

Aksara. 2016. 

https://ponorogo.go.id/2017/10/02/tradisi-yatiman-10-muharam-masyarakat-ponorogo/
https://ponorogo.go.id/2017/10/02/tradisi-yatiman-10-muharam-masyarakat-ponorogo/


259 

 

Sahlan, Asmaun. Religiusitas Perguruan Tinggi Potret Pengembangan 

Tradisi Keagamaan di Perguruan Tinggi. Malang: UIN MALIKI 

Press. 2012. 

Sanjaya, Wina. Strategi Pembelajaran. Jakarta: Kencana Prenada 

Media. 2007. 

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan RdanD). Bandung: Alfabeta. 2015. 

Sukmadinata, Nana Syaodiah. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: 

Remaja Rosdakarya. 2007. 

Sumarno. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membangun 

Karakter Peserta Didik Tahun 2015/2016. Jurnal Al-Lubab 

Nomor 1 Volume 2 Mei 2016. 

Surakhmad,  Winarno. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan 

Teknik. Bandung: Penerbit Tarsito. 1990. 

Suryani, Aning. Upaya Guru PAI dalam Membangun Budaya Religius 

dan Kontribusinya Terhadap Perilaku Siswa (Studi Kasus di SMA 

Negeri 1 Ponorogo). Skripsi. Pendidikan Agama Islam Fakultas 



260 

 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Ponorogo. 2016. 

Susanti, Yunita Nindya. Pembentukan Karakter Religius Siswa dalam 

Pembelajaran PAI Kelas X di SMA Negeri 4 Yogyakarta. Skripsi. 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016. 

Tohirin. Psikologi Perkembangan Pendidikan Agama Islam. Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada. 2005. 

Wiyani, Novan Ardy. Pendidikan Karakter Berbasis Iman dan Taqwa. 

Yogyakarta: Teras. 2012. 

  .Pendidikan Agama Islam Berbasis Pendidikan Karakter. 

Bandung: Alfabeta. 2013. 

Yasin, A. Fatah. Dimensi-dimensi Pendidikan Islam. Malang: UIN-

Malang Press. 2008. 

Zuhairini. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Aksara. 1994. 

Zubaedi. Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya 

dalam Lembaga Pendidikan. Jakarta: Kencana. 2011. 


