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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori  

1. Konsep Internalisasi  

Secara etimologis, internalisasi menunjukkan suatu proses. Dalam kaidah 

Bahasa Indonesia akhiran-Isasi mempunyai definisi proses. Oleh karena itu, 

internalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses menanamkan sesuatu. 

Menurut Chaplin (2005:256) Internalisasi (internalization) diartikan sebagai 

penggabungan atau penyatuan sikap, standar tingkah laku, pendapat, dan seterusnya 

di dalam kepribadian. Selanjutnya, Poerwadarminta (2007: 439) mengemukakan 

bahwa internalisasi adalah penghayatan terhadap pemberian ilmu, doktrin atau nilai, 

sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai 

yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku.  

Dapat disimpulkan bila dikaitkan dengan nilai karakter religius maka 

internalisasi merupakan suatu proses penanaman, pembinaan yang mendalam dan 

menghayati nilai-nilai religius (agama) yang dipadukan dengan nilai-nilaii 

pendidikan karakter ke dalam kepribadian seseorang secara utuh sehingga nilai 

tesebut tercermin pada sikap dan perilaku (karakter).  

Proses internalisasi yang dikaitkan dengan pembinaan karakter peserta didik 

memiliki tiga tahap yang mewakili proses terjadinya internalisasi (Kunaepi, 

2012:59), yaitu sebagai berikut: 
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1) Tahap Transformasi Nilai 

Tahap yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan nilai-nilai baik 

maupun kurang baik pada ranah kognitif. Tahap ini terjadi komunikasi verbal 

antara pendidik dan peserta didik yang bersifat memberikan pengetahuan.  

2) Tahap Transaksi Nilai 

Tahapan pendidikan dengan melakukan komunikasi dua arah, atau komunikasi 

antara peserta didik dengan pendidik yang bersifat komunikasi timbal balik. 

Tahapan ini memberikan pengaruh melalui nilai untuk menentukan nilai sesuai 

yang telah dijalankan oleh  peserta didik tersebut. 

3) Tahap Transinternalisasi 

Tahap ini dilakukan lebih mendalam dengan menggunakan komunikasi verbal 

beserta sikap mental dan kepribadian.. Dalam tahapan ini peserta didik akan 

memperhatikan dan memliki kecenderungan meniru sikap dan perilaku yang 

dilakukan pendidik. Oleh sebab itu, pendidik diharapkan dapat lebih 

memperhatikan sikap dan perilakunya agar tidak bertentangan dengan pemberian 

nilai yang diberikan. 

 Adapun tahapan tersebut dihubungkan dengan perkembangan manusia, 

proses internalisasi dilaksanakan sesuai dengan tugas-tugas perkembangan. 

Internalisasi yang dihubungkan dengan nilai karakter religius diartikan sebagai suatu 

proses memasukkan nilai-nilai karakter religius secara utuh, dan dilanjutkan dengan 

kesadaran diri mengenai pentingnya sifat religius pada diri seseorang sehingga dapat 

diterapkan pada kehidupan sehari-hari. 
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2. Pendidikan Karakter  

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

 Istilah pendidikan karakter dikenalkan sejak tahun 1990-an oleh Thomas 

Lickona. Menurut Lickona dikutip oleh Suyadi (2015:6) pendidikan karakter 

mencakup tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (knowing the good), 

mencintai kebaikan (desiring the good), dan melakukan kebaikan (doing the good). 

Sejalan dengan pengertian tersebut, Suyadi mengungkapkan bahwa pendidikan 

karakter adalah upaya sadar dan terencana dalam mengetahui kebenaran atau 

kebaikan, mencintainya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan Karakter menurut Amri, dkk (2011:4) adalah suatu sistem penanaman 

nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, 

kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun 

kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Pendidikan karakter merupakan 

upaya mengembangkan potensi peserta didik dengan nilai-nilai budaya dan karakter 

bangsa agar mereka memiliki kemudian menerapkan nilai karakter tersebut dalam 

kehidupan dirinya, dan sebagai anggota masyarakat.  

Pendidikan karakter memiliki nilai yang lebih tinggi dari pendidikan moral. 

Menurut Mulyasa (2012:3) pendidikan karakter bukan hanya tentang baik atau tidak 

baik karakter peserta didik tetapi juga cara penanaman karakter melalui pembiasaan-

pembiasaan yang baik dalam kehidupan sehingga peserta didik memiliki kesadaran 

dan pemahaman yang lebih tinggi. Hal tersebut yang kemudian dilakukan dalam 
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kehidupan sehari-hari dengan mewujudkan sikap dan perilaku baik dan mulia secara 

nyata. 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

karakter merupakan pendidikan yang mengajarkan berbagai nilai-nilai baik yang 

berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut diajarkan secara terus menerus 

dan bertahap guna membentuk peserta didik sehingga  memiliki karakter yang baik. 

 

b. Tujuan Pendidikan Karakter 

 Menurut Gunawan (2012:30) pendidikan karakter bertujuan membentuk 

bangsa yang tanggguh kompetitif, berakhlakmulia, bermoral, bertoleran, bergotong 

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

teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa 

berdasarkan pancasila. 

 Selanjutnya Permana, dkk. (2012:9) menyatakan bahwa dalam seting sekolah 

memiliki tujuan sebagai berikut: 

1) Untuk mewujudkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting sehingga 

menjadi perilaku yang diwujudkan ke dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Untuk mengoreksi(meluruskan) perilaku peserta didik sesuai dengan nilai-nilai 

yang dikembangkan di sekolah. 

3) Untuk membangun koneksi yang baik terhadap keluarga, masyarakat dalam 

memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama. 

Adapun tujuan pendidikan karakter menurut Asmani (2011:43) adalah untuk 

meningkatkan mutu penyelenggaraan dan keluaran dari pendidikan di sekolah yang 
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mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik 

secara utuh, terpadu, dan seimbang. Melalui pendidikan karakter, peserta didik 

secara mandiri mampu meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji 

dan menginternalisasi serta membentuk nilai-nilai karakter sehingga diwujudkan 

dalam perilaku sehari-hari. 

Peneliti menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan karakter bertujuan untuk 

meningkatkan mutu peserta didik menjadi manusia yang memiliki nilai-nilai 

karakter menjadi positif. Dengan demikian, pendidikan karakter dapat membentuk 

diri peserta didik menjadi pribadi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

 

c. Fungsi Pendidikan Karakter 

 Pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai media yang mencakup 

keluarga, satuan pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat politik, pemerintah, dunia 

usaha, dan media massa. Pendidikan karakter menurut  Gunawan (2012:30) berfungsi 

sebagai berikut: 

1) Adanya pendidikan karakter membantu perkembangan anak berperilaku positif. 

Mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku 

baik.  

2) Memperkuat nilai-nilai karakter peserta didik sehingga membangun perilaku 

bangsa yang multikultur. Multikultur disini adalah peserta didik mempelajari 

tentang berbagai macam status sosial, ras, suku, agama agar tercipta kepribadian 

yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya 

3) Meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.  
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d. Peran Guru dalam Pendidikan Karakter 

 Sosok guru menjadi kunci dalam menghasilkan generasi yang berkarakter, 

berbudaya dan bermoral. Terdapat lima peran guru dalam pendidikan karakter yang 

dipaparkan oleh Asmani (2011:74), yaitu sebagai berikut: 

1) Keteladanan.  

Keteladanan guru sangat penting demi efektifitas pendidikan karakter. Tanpa 

keteladanan, pendidikan karakter kehilangan ruhnya yang paling esensial, hanya 

slogan, kamuflase, fatamorgana, dan kata-kata negatif lainnya.  

2) Inspirator. 

Seseorang akan menjadi sosok inspirator jika ia mampu membangkitkan 

semangat untuk maju dengan menggerakkan segala potensi yang dimiliki untuk 

meraih prestasi spektakuler bagi diri dan masyarakat. Guru sebagai inspirator 

memerankan diri menjadi sumber dan pemberi inspirasi melalui pendekatan 

kecerdasan emosional, spiritual, dan sosial. 

3) Motivator 

Adanya kemampuan guru dalam membangkitkan spirit, etos kerja, dan potensi 

yang luar biasa dalam diri peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik memiliki 

kesadaran dalam dirinya untuk menjadikan peserta didik tersebut berhasil dalam 

kehidupannya.  

4) Dinamisator 

Guru berperan sebagai dinamisator. Artinya, seorang guru menjadi seorang 

dinamisator memiliki kaya gagasan, pemikiran dan visi ke depan, mempunyai 
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kemampuan sosial yang bagus dan mempunyai kreativitas yang tinggi khususnya 

dalam menciptakan dan mencari solusi dari problem yang ada.  

5) Evaluator 

Peran guru yang terakhir yaitu sebagai evaluator. Artinya, guru harus selalu 

mengevaluasi metode pembelajaran yang selama ini dipakai dalam pendidikan 

karakter.   

 Guru diharapkan mampu memegang peran sentral dalam pendidikan karakter agar 

peserta didik menemukan bakat terbesarnya, kemudian mengasahnya secara tekun, 

kreatif, inovatif dan produktif. Dengan demikian, peran guru dituntut untuk memiliki 

pengetahuan dan wawasan yang luas, luwes dalam berkomunikasi, rendah hati, selalu 

ingin belajar dan bekerja keras, fleksibilitas dalam bergaul, berani bersikap, memiliki 

prinsip dalam kenearan dan yang paling utama komitmen menjadi seorang pendidik. 

 

e. Konsep Penguatan Pendidikan Karakter  

Penguatan Pendidikan Karakter merupakan Gerakan Nasional Revolusi Mental 

(GNRM) revitalisasi dan kelanjutan pendidikan karakter yang digagas oleh 

pemerintah sejak tahun 2010 berlandaskan pada Agenda Nawacita No. 8. Hal ini 

tertera dalam Kemendikbud (2017:1) menyatakan bahwa. 

 

“Pendidikan karakter sudah pernah diluncurkan sebagai gerakan nasional 

pada 2010. Namun, gema gerakan pendidikan karakter ini belum cukup 

kuat. Karena itu, pendidikan karakter perlu digaungkan dan diperkuat 

kembali menjadi gerakan nasional pendidikan karakter bangsa melalui 

program nasional Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).” 



18 
 

 Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan di bawah 

tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui 

harmonisasi dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa dengan pelibatan dan 

kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari 

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). 

 Dapat disimpulkan bahwa penguatan pendidikan karakter  merupakan upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah  guna meningkatkan pelaksanaan pendidikan karakter 

yang sesuai dengan nilai-nilai pada Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). 

Penguatan Pendidikan Karakter di prakarsai salah satunya oleh arahan khusus 

Presiden kepada Mendikbud untuk memperkuat pendidikan karakter. 

 Berlandaskan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), terdapat 5 nilai-nilai 

utama yang ada dalam penguatan pendidikan karakter, yaitu sebagai berikut:  

(a) religius, (b) nasionalis, (c) mandiri, (d) gotong royong, (e) integritas 

(Kemendikbud, 2017:9). Bentuk kelima nilai karakter utama tersebut merupakan 

nilai-nilai karakter yang bersumber dari pengimplementasian Pancasila.  

3. Nilai Pendidikan Karakter Religius 

Kelima nilai utama yang diterapkan pada penguatan pendidikan karakter 

diidentifikasi berasal dari salah satu dari empat sumber (agama, pancasila, budaya 

dan tujuan pendidikan nasional) yang pertama yaitu agama. Agama menjadi pedoman 

dalam setiap segi kehidupan individu, masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, nilai-
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nilai pendidikan karakter harus didasarkan pada nilai-nilai yang berasal dari agama 

yaitu terdapat di dalam nilai karakter religius.  

Kata dasar dari religius adalah religi yang berasal dari bahasa asing religion 

sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya 

sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. Di sisi lain, religius berasal dari kata 

religious yang berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang. Menurut 

Kemendiknas, (2010:27),  menyatakan bahwa: 

 

“Religius merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain.”  

 

Hal tersebut didukung dengan pendapat Siswanto, (2013) yang dikaitkan 

dengan pendidikan karakter menyatakan bahwa karakter seseorang dapat dibentuk  

melalui proses internalisasi dan pembiasaan. Proses internalisasi dan pembiasaan 

tersebut bertujuan agar peserta didik mempunyai nilai-nilai kebaikan sekaligus 

mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari baik kepada hubungan individu 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, individu dengan sesama dan individu dengan alam 

semesta(lingkungan). 

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang 

Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan 

kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan 
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damai dengan pemeluk agama lain (Kemendikbud, 2017:19). Implementasi nilai 

karakter religius ini ditunjukkan dalam sikap cinta damai, toleransi, menghargai 

perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar 

pemeluk agama dan kepercayaan, anti perundungan dan kekerasan, persahabatan, 

ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang 

kecil dan tersisih. 

Dari pernyataan d iatas dapat diketahui bahwa religius merupakan sikap dan 

perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-harinya melalui ajaran agama yang sudah 

terinternalisasi dalam diri seseorang tersebut. Nilai tersebut menjadikan kegiatan 

religiusitas harus tetap ada dan selalu terlaksanakan dalam kehidupan masyarakat 

sebagai suatu pedoman hidup yang patut untuk dilestarikan dalam berbagai sarana. 

Menurut perspektif Thontowi, (2005) religius memiliki 5 (lima) aspek. 

Kelima aspek tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Aspek iman, menyangkut keyakinan dan hubungan manusia dengan Tuhan, 

malaikat, para nabi dan sebagainya 

2) Aspek Islam, menyangkut frekuensi, intensitas pelaksanaan ibadah yang telah 

ditetapkan, misalnya sholat, puasa dan zakat. 

3) Aspek ihsan, menyangkut pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Tuhan, 

takut melanggar larangan dan lain-lain. 

4) Aspek ilmu, yang menyangkut pengetahuan seseorang tentang ajaran-ajaran 

agama. 
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5) Aspek amal, menyangkut tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya 

menolong orang lain, membela orang lemah, bekerja dan sebagainya. 

Menurut Glork dan Stark, sebagaimana dikutip Safitri, dkk (2017), membagi 

aspek religius dalam lima dimensi sebagai berikut: 

1) Religious belief  (ideologi atau keyakinan), yaitu dimensi dari keberagamaan yang 

berkaitan dengan apa yang harus dipercayai, misalnya kepercayaan adanya 

Tuhan, malaikat, surga, dan sebagainya. Kepercayaan atau doktrin agama adalah 

dimensi yang paling mendasar. 

2) Religious practice (peribadatan), yaitu dimensi keberagaman yang berkaitan 

dengan sejumlah perilaku, yang  perilaku tersebut sudah ditetapakan oleh agama, 

seperti tata cara ibadah, pembaptisan, pengakuan dosa, berpuasa, shalat atau 

menjalankan ritual-ritual khusus pada hari-hari suci. 

3) Religious felling (penghayatan), yaitu dimensi yang berkaitan dengan perasaan 

keagamaan yang dialami oleh penganut agama atau seberapa jauh seseorang dapat 

menghayati pengalaman dalam ritual agama yang dilakukannya, misalnya 

kekhusyukan ketika melakukan sholat. 

4) Religious knowledge (pengetahuan), yaitu berkaitan dengan pemahaman dan 

pengetahuan seseorang terhadap ajaran-ajaran agama yang dianutnya. 

5) Religious effect (pengamalan), yaitu berkaitan dengan akibat dari ajaran-ajaran 

agama yang dianutnya yang diaplikasikan melalui sikap dan perilaku dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa aspek religius dalam 

karakter merupakan segala sikap dan perilaku yang dilakukan untuk menumbuhkan 

dan meningkatkan keimanan peserta didik.  Dalam hal ini, penerapannya dilakukan 

melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta 

pengalaman peserta didik. Proses internalisasi nilai pendidikan karakter religius akan 

terwujud melalui pembiasaan yang dilakukan oleh warga sekolah untuk 

mempersiapkan generasi emas yang bertaqwa dan memiliki keunggulan bersaing 

secara global 

 

4. Budaya Religius Sekolah 

a. Pengertian Budaya Religius Sekolah 

 Budaya religius dalam penelitian ini memiliki makna yang sama dengan 

“suasana religius atau suasana keagamaan”. Adapun makna suasana keagamaan 

menurut Muhaimin (2001:154) budaya religius adalah upaya terwujudnya nilai-nilai 

ajaran agama sebagai tradisi dalam berperilaku dan budaya organisasi yang diikuti 

oleh seluruh warga di sekolah tersebut. Budaya religius di dalam sebuah lembaga 

pendidikan yakni sekolah, menurut Asma’un Sahlan, sebagaimana dikutip 

Muhammad Fatturahman adalah upaya terwujudnya nilai-nilai ajaran agama sebagai 

tradisi dalam berperilaku dan budaya organisasi yang diikuti oleh seluruh warga di 

lembaga pendidikan tersebut. Dengan menjadikan agama sebagai tradisi dalam 

lembaga pendidikan maka secara sadar maupun tidak ketika warga lembaga 
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mengikuti tradisi yang  telah tertanam tersebut sebenarnya warga lembaga 

pendidikan sudah melakukan ajaran agama. 

 Di dukung pendapat dari Sahlan (2010:75) dalam bukunya menyatakan 

bahwa, religious culture atau budaya religius di sekolah merupakan cara berfikir dan 

cara bertindak warga sekolah yang didasarkan atas nilai-nilai religius 

(keberagamaan). Budaya religius di sekolah merupakan sekumpulan nilai-nilai 

agama yang diterapkan di sekolah, yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan, 

keseharian dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh seluruh warga sekolah, 

merupakan perilaku-perilaku atau pembiasaan-pembiasaan yang  diterapkan  dalam  

lingkungan  sekolah sebagai salah satu usaha untuk menanamkan akhlak mulia pada 

diri anak. 

 Dari beberapa pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya 

budaya religius disekolah ialah sekumpulan ajaran dan nilai-nilai agama yang 

melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang 

dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, peserta didik, dan 

seluruh masyarakat yang ada dilingkungan sekolah. Budaya religius merupakan 

perwujudan dari inkulnasi nilai, pemberian teladan, dan penyiapan generasi emas 

agar dapat mandiri dalam membuat keputusan yang bermoral secara bertanggung 

jawab dalam kehidupan sehari-hari. 

 

b. Faktor yang Mempengaruhi Budaya Religius Sekolah 

Menurut Sahlan (2010:75),  pembudayaan nilai-nilai keberagamaan (religius) 

dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melalui: kebijakan pimpinan 
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sekolah, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan ekstrakurikuler di 

luar kelas, serta tradisi dan perilaku warga lembaga pendidikan secara kontinyu dan 

konsisten, sehingga tercipta religious culture dalam lingkungan lembaga pendidikan, 

khususnya sekolah. 

Perwujudan budaya religius sekolah terdapat faktor pendukung dan faktor 

penghambat yang berasal dari faktor eksternal dan faktor internal. Menurut 

Fathurahman (2015:222-231) faktor tersebut diantaranya: 

1) Faktor pendukung terwujudnya budaya religius di sekolah 

a) Dukungan dari pimpinan 

b) Dukungan dari guru  

c) Dukungan masyarakat 

2) Faktor penghambat atau problematika dalam mewujudkan budaya religius di 

sekolah 

a) Apresiasi dan Interpedensi 

b) Masalah belajar hidup dalam perbedaan 

c) Masalah saling percaya (Mutual Trust) 

d) Masalah pemeliharaan saling pengertian (Mutual Understanding) 

e) Masalah sikap saling menghargai (Mutual Respect) 

f) Masalah keterbukaan dalam berpikir 

g) Resolusi konflik 
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c. Bentuk dari budaya religius Sekolah 

Penciptaaan budaya religius sekolah merupakan sekumpulan beberapa 

kegiatan yaitu doa bersama, sholat berjamaah dan istighosah. Doa tersebut digunakan 

untuk mencipatakan budaya religius dilingkungan tersebut guna menginternalisasikan 

nilai pendidikan karakter religius kepada diri tiap peserta didik (Muhaimin, dalam 

Fatturohman 2015:232). 

Adapun macam-macam budaya beragama (religious culture) yang dapat 

ditanamkan di sekolah menurut Sahlan (2010:116-121), sebagai berikut: 

1) Senyum, salam, sapa 

2) Berdo’a sebelum dan sesudah melaksanakan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) 

3) Saling hormat dan toleran 

4) Puasa sunnah senin dan kamis 

5) Shalat dhuha 

6) Tadarrus Al-Quran 

7) Istighasah dan do’a bersama 

8) Bersedekah seminggu sekali 

 

d. Proses terbentuknya Budaya Religius Sekolah 

Secara umum ada empat komponen yang mendukung keberhasilan strategi 

pengembangan nilai karakter religius dalam mewujudkan budaya religius sekolah 

guna terlaksananya proses internalisasi nilai pendidikan karakter religius melalui 

budaya religius, sebagai berikut: 
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1) Kebijakan pimpinan sekolah yang mendorong terhadap pengembangan 

religiusitas peserta didik 

2) Keberhasilan kegiatan belajar mengajar di kelas yang dilakukan oleh guru yang 

menyisipkan nilai karakter religious 

3) Munculnya kegiatan-kegiatan baru yang berkaitan dengan religiusitas dalam diri 

peserta didik 

4) Dukungan warga sekolah terhadap keberhasilan pengembangan nilai pendidikan 

karakter religius 

Sekolah merupakan lembaga formal yang melakukan pentransferan ilmu  dan 

pembinaan karakter peserta didik guna mencetak generasi bermutu. Oleh karena itu 

perlu adanya suatu upaya penciptaan suasana religius yang dikembangkan pada 

lembaga pendidikan. Menurut Muhaimin yang dikutip Fathurrahman (2015:105-107) 

mengatakan, model pembentukan budaya religius disekolah dapat dikategorikan 

menjadi empat macam, anatara lain adalah sebagai berikut: 

1) Model Struktural 

Adanya peraturan-peraturan, pembangunan kesan, baik dari dunia luar atas 

kepemimpinan atau kebijakan suatu lembaga pendidikan atau suatu organisasi. 

Model ini bersifat “top-down”, yaitu kegiatan keagamaan yang lahir dari prakarsa 

atau perintah dari pimpinan lembaga pendidikan tersebut. 
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2) Model Formal 

Penciptaan budaya religius model ini bersifat keagamaan normative, doktriner, 

dan absolutis. Peserta didik diarahkan agar menjadi pelaku agama yang loyal, 

memiliki sifat komitmen dan dedikasi. 

3) Model Mekanik 

Penciptaan budaya religius yang didasari oleh pemahaman bahwa kehidupan 

terdiri dari berbagai aspek dan pendidikan dipandang sebagai penanamaan dan 

pengembangan seperangkat nilai kehidupan yang masing-masing berjalan 

menurut fungsinya. Model ini berimplikasi terhadap pengembangan pendidikan 

agama yang lebih menonjolkan fungsi moral dan spiritual atau dimensi afektif 

dari pada kognitif dan psikomotorik. Dimensi Kognitif dan psikomotorik ini 

diarahkan untuk pembinaan afektif (moral dan spiritual), kegiatan-kegiatan 

mengkaji agama untuk pendalaman dan kegiatan spiritual. 

4) Model Organik 

Penciptaan budaya  religius yang memandang pendidikan agama sebagai kesatuan 

sistem yang berusaha mengembangkan pandangan atau semangat hidup agamis, 

yang diwujudkan dalam sikap-sikap ketrampilan hidup yang religius. Hal ini 

berdampak terhadap pengembangan spiritual yang dibangun dari fundamental 

doktrin dan fundamental nilai yang tertuang dan terkandung di Al-Qur’an dan As-

Sunnah sebagai sumber utama dalam berpijak, serta bersedia menerima dan 

mempertimbangkan pemikiran para ahli (hasil ijtihad). 

 

 



28 
 

e. Pendekatan Untuk Mewujudkan Budaya Religius Sekolah 

Dalam mewujudkan budaya religius sekolah yang sukses, sekolah 

membutuhkan beberpa pendekatan. Adapun beberapa pendekatan yang dapat 

dilakukan oleh praktisi pendidikan untuk mewujudkan budaya religius sekolah 

menurut Muhaimin (dalam Fatturoohman, 2015:64) adalah sebagai berikut: 

1) Pendekatan pembiasaan 

2) Pendekatan pemberian contoh (teladan) 

3) Pendekatan persuasive 

4) Pendekatan rasionalisasi berupa alasan dan prospek yang baik 

Ada beberapa teori para ahli yang berkaitan dengan pembiasaan, sebagai 

berikut: 

1) Teori Thorndike, teorinya dikenal dengan connectionism (pertalian, pertautan) 

karena  dia  berpendapat bahwa  belajar adalah  suatu  proses  hubungan antara 

stimulus dan respon. Sebelum tahun 1930, teori Thorndike mencakup  hukum law  

of  exercise (hukum  latihan)  yang  terdiri  dari dua bagian, yaitu: 

a) Koneksi  antara  stimulus dan respon  akan menguat saat  keduanya 

dipakai. Melatih koneksi (hubungan) antara situasi yang menstimulasi 

dengan suatu respon akan memperkuat hubungan di antara keduanya. 

Bagian dari hukum latihan ini dinamakan law of use (hukum 

penggunaan). Apabila latihan dilakukan berkali-kali (law of use) 

hubungan stimulus dan respon makin kuat. Berdasarkan penjelasan di 

samping, agar belajar mampu mencapai hasil yang baik maka harus ada 
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latihan. Semakin sering seseorang dilatih, maka hasilnya juga akan 

semakin baik dan akan menjadi sebuah pembiasaan. 

b) Koneksi antara situasi dan respon akan  melemah  apabila  praktik 

hubungan  dihentikan. Bagian  dari  hukum  latihan  ini  dinamakan law of 

disuse (hukum ketidakgunaan).
 
 

2) Teori Operant Conditioning B.F. Skinner, Operant (perilaku diperkuat jika 

akibatnya menyenangkan) merupakan  tingkah  laku  yang  ditimbulkan  oleh 

organism. Operant conditioning dikatakan telah terbentuk bila dalam frekuensi 

telah terjadi tingkah laku operant yang bertambah atau bila timbul tingkah laku 

operant yang tidak tampak sebelumnya. Pembentukan  tingkah  laku  dalam 

operant  conditioning antara  lain sebagai berikut: 

a) Mengidentifikasi hal-hal yang merupakan reinforcement bagi tingkah laku 

yang akan dibentuk itu 

b) Melakukan analisis untuk mengidentifikasi aspek-aspek kecil yang 

membentuk tingkah laku yang dimaksud 

c) Mempergunakan secara urut aspek-aspek itu  sebagai  tujuan sementara  

kemudian  diidentifikasi reinforcer untuk  masing-masing aspek 

d) Melakukan pembentukan tingkah laku dengan menggunakan urutan 

aspek-aspek yang telah disusun itu. 

3) Teori Belajar Asosiatif Ivan Pavlov, hasil eksperimen Ivan pavlov terhadap 

seekor anjing, di mana anjing yang semula tidak mengeluarkan air liur ketika 

mendengar  bunyi  bel  menjadi  mengeluarkan  air  liur meskipun  tidak ada 

makanan. Berdasarkan hasil eksperimen tersebut, Pavlov menyimpulkan 
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bahwasanya perilaku itu dapat dibentuk melalui suatu kebiasaan, misalnya anak 

dibiasakan mencuci kaki sebelum tidur, atau membiasakan menggunakan 

tangan kanan untuk menerima suatu pemberian dari orang lain. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan  

Peneliti mendeskripsikan hasil penelitian terdahulu guna sebagai referensi dan 

sebagai pendukung kerevelanan data yang dilakukan. Ada beberapa penelitian yang 

membahas tentang pendidikan karakter, antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mulatsih, (2005) dari UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta dalam penelitiannya tentang, “Implementasi Religious Culture 

dalam Pendidikan Agama Islam (Studi kasus di SMKN 1 Wonosari, Gunung 

Kidul)”. Penelitian Mulatsih secara umum membahas penerapan budaya 

beragama melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam. Persamaan dalam 

penelitian Mulatsih dengan penelitian ini yaitu penerapannya pada budaya 

religius. Hal yang membuat penelitian Mulatsih berbeda dengan penelitian ini 

adalah penelitian Mulatsih membahas pembelajaran pendidikan Agama Islam 

sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pendidikan karakter yang 

menitikberatkan pada salah satu nilai karakter yaitu nilai karakter religius. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hastuti, (2015) dari Universitas Negeri Semarang 

mengenai pendidikan karakter dengan judul, “Implementasi Pendidikan Karakter 

Religius dalam Pembelajaran Sosiologi”. Penelitian tersebut mengkaji tentang 

pelaksanaan pendidikan karakter yang ditinjau dari perangkat pembelajaran 

hingga evaluasi pendidikan karakter. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-
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sama membahas mengenai nilai karakter religius. Letak perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian Hastuti meneliti pendidikan karakter religius dalam sebuah 

pembelajaran sedangkan penelitian ini berfokus pada nilai karakter religius 

melalui budaya religius sekolah yaitu pada pembiasaan religiusitas peserta didik 

pada budaya religius sekolah. 
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C. Kerangka Berpikir

  

Kondisi Lapangan 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Kondisi Ideal : Implementasi ditetapkannya Perpres pasal 1 ayat 1 No. 87 tahun 2017

Nawacita Presiden tentang PPK sebagai bagian dari GNRM. 

SDN Sumbersari 2 

Malang melaksanakan 

pendidikan karakter 

sejak lama 

Jenis Penelitian : Kualitatif Deskriptif 

Pengumpulan data : Observasi, wawancara, dokumentasi. 

Analisis data : Pengumpulan data, Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan 

Pendidikan Karakter 

diperkuat melalui 

program PPK pada 

tahun 2017 

Pelaksanaan Penguatan 

Pendidikan Karakter 

melalui Budaya Religius 

Sekolah 

Hasil : 

Mendeskripsikan internalisasi nilai pendidikan karakter religius melalui budaya religius 

sekolah, mendeskripsikan peran guru dalam menginternalisasi nilai pendidikan karakter 

religius melalui budaya religius sekolah di SDN Sumbersari 2 Malang, mendeskripsikan  

upaya pelaksanaan internalisasi nilai pendidikan karakter religius di SDN Sumbersari 2 

Malang 

Fokus Penelitian : 

1. Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter Religius melalui Budaya Religius Sekolah

2. Peran Guru dalam menginternalisasi nilai pendidikan karakter religius

3. Upaya pelaksanaan internalisasi nilai pendidikan karakter religius


