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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Karakter 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, karakter merupakan sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang 

lain. Dengan demikian karakter merupakan nilai-nilai yang baik dan unik yang 

terdapat dalam diri individu dan dipraktikkan dalam kehidupan.Wynne 

mengemukakan bahwa karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to 

mark” yang berarti menandai dan memfokuskan pada bagaimana menerapkan 

nilai-nilai kebaikan dalam tindakan nyata atau dalam perilaku sehari-hari. 

Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dianggap 

baik atau buruk sesuai dengan perilaku individu tersebut. 

Dirjen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 

(2010) mengemukakan bahwa karakter dapat diartikan ebagai totalitas ciri-ciri 

pribadi yang melekat dan dapat diidentifikasikan pada perilaku individu yang 

bersifat unik, dalam arti secara khusus ciri-ciri ini membedakan antara satu 

individu dengan yang lain. Ciri-ciri karakter tersebut dapat diidentifikasikan 

pada perilaku individu dan sifat unik yang dimiliki oleh tiap individu.Dengan 

demikian istilah karakter ini berkaitan dengan kepribadian (personality) 
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seseorang sehingga dapat disebut orang yang berkarakter jika perilakunya 

sesuai dengan etika dan kaidah moral.13 

Prof. Suyanto Ph.D menyatakan bahwa karakter adalah cara berfikir dan 

berperilaku yang menjadi ciri khas atau karakteristik dari seorang individu 

untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, 

bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik  adalah individu yang bisa 

membuat keputusan dan siap mempertanggung jawabkan tiap akibat dari 

keputusan. Imam Ghozali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan 

akhlak yaitu berupa spontanitas manusia dalam bersikap atau perbuatan yang 

telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika perbuatan itu muncul maka 

tidak perlu dipikirkan lagi.14 

Akan tetapi perbuatan baik tidak selalu menjamin seseorang telah terbiasa 

atau secara tidak sadar telah berbuat suatu kebaikan. Ada pula seseorang 

melakukan suatu kebaikan karena ingin dianggap melakukan kebaikan oleh 

orang yang ada disekitarnya. Dalam membentuk karakter dalam pribadi 

seseorang tidak hanya dibutuhkan pengetahuan tentang perilaku atau karakter 

yang baik saja. Akan tetapi menurut Thomas Lickona, dalam pendidikan 

karakter juga dibutuhkan aspek perasaan (emosi) tentang moral dan tindakan 

moral. Karakter yang baik terdiri dari mengetahui hal yang baik, 

menginginkan hal yang baik dan melakukan hal yang baik-kebiasaan dalam 

                                                             
13 H.E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta; Bumi Aksara,2012), hal.3-4 
14 Masnur Muslich, Pendidikan karakter menawab tantangan  krisis multidimensional, (Jakarta; 

Bumi Aksara, 2011) hal. 70 
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cara berpikir, kebiasaan dalam hati an kebaikan dalam tindakan.15 Seseorang 

yang memiliki karakter yang kuat adalah mereka yang tidak mau dikuasai oleh 

beberapa realita yang telah ada dalam masyarakat. Akan tetapi mereka akan 

terlebih dahulu berfikir serta memilah suatu perbuatan sehingga apabila 

diyakini benar maka akan dilakukan. Sedangkan orang yang memiliki karakter 

lemah adalah mereka yang selalu tunduk pada kondisi yang telah diberikan 

tanpa dapat mengelak.  

Pendidikan karakter merupakan hal positif yang dilakukan oleh guru dan 

berpengaruh pada karakter siswa yang diajar. Pendidikan karakter adalah 

suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh dari seorang 

guru untuk mengajarkan nilai-nilai kepada siswanya. Pendidikan karakter 

telah menjadi sebuah langkah dalam dunia pendidikan yang dapat mendukung 

pengembangan peserta didik dalam aspek sosial, perasaan, dan perilaku 

peserta didik. Perkembangan karakter merupakan sebuah usaha yang 

dilakukan oleh sekolah maupun pemerintah agar dapat membantu peserta 

didik untuk menanamkan nilai-nilai etik dan nilai-nilai kinerja dalam dirinya. 

Nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam pribadi peserta didik meliputi rasa 

peduli, jujur, ulet, sabar, tanggung jawab, serta menghargai diri sendiri 

maupun orang lain.16 

                                                             
15 Thomas Lickona, Mendidik untuk membentuk karakter; Bagaimana sekolah dapat memberikann 

pendidikan tentang sikap hormat dan bertanggung jawab/ penerjemah Juma abdu wamaungo; 

editor Uyu Wahyudin dan Suryani Ed.1 Cet.2, (Jakarta; Bumi Aksara, 2013) hal.82 
16 Mukhlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan model pendidikan karakter, (Bandung; PT. Remaja 

Rosdakarya,2012), hal. 42-43 
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Jadi pendidikan karakter merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh guru 

untuk mengajarkan nilai-nilai kepada peserta didik agar memahami, 

merasakan, dan dapat mempraktikkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan 

sehari-hari. Seseorang dikatakan berkarakter apabila telah berhasil menyerap 

nilai dan moral yang telah diyakini dalam masyarakat serta dapat memilahnya 

kedalam perbuatan yang baik atau buruk. 

1. Tujuan Pendidikan Karakter  

Pendidikan Karakter memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan mutu 

dalam proses dan hasil dari pendidikan yang mengarah pada pembentukan 

karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan 

seimbang sesuai dengan standart kompetensi lulusan pada setiap satuan 

pendidikan. Melalui pendidikan karakter peserta didik diharapkan mampu 

memahami, menanamkan serta mengaplikasikan nilai-nilai karakter dan 

akhlak mulia sehingga peserta didik akan terbiasa melakukan kebiasaan- 

kebiasaan yang baik dalam perilaku sehari-hari.17 

Karakter bukan sebuah teori atau materi yang perlu dihafalkan tapi 

pendidikan karakter akan tertanam dengan adanya sebuah pembiasaan 

seperti pembiasaan berbuat baik, pembiasaan berperilaku jujur, 

pembiasaan bertanggung jawab dan pembiasaan tidak malas. Karakter 

tidak dapat dibentuk secara instan akan tetapi perlu dilatih dengan 

sungguh-sungguh agar dapat tertanam dalam diri seseorang secara 

maksimal. 

                                                             
17 H.E. M ulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter,(Jakarta; Bumi Aksara,2012), hal. 9 
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Pendidikan karakter pada intinya adalah untuk membentuk bangsa 

yang tangguh, Kompetitif, berakhlak mulia, 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.18 

 

2. Implementasi Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter menekankan pada keteladanan, penciptaan 

lingkungan dan pembiasaan; melalui berbagai tugas keilmuan dan kegiatan 

kondusif. Dengan demikian apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan 

dikerjakan oleh peserta didik dapat membentuk karakter mereka. Selain 

menjadikan keteladanan  dan pembiasaan sebagai metode pendidikan 

utama, penciptaan iklim dan budaya serta lingkungan yang kondusif juga 

sangat penting dan turut membentuk karakter peserta didik. Penciptaan 

lingkungan yang kondusif dapat dilakukan melalui berbagai variasi 

metode sebagai berikut: 

a. Penugasan 

b. Pembiasaan 

c. Pelatihan 

d. Pembelajaran 

e. Pengarahan 

f. Keteladanan 

                                                             
18 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter konsep dan implementasi,(Bandung; Alfabeta, 2012), hal. 

29-30 
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Beberapa metode tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar 

dalam pembentukan karakter peserta didik.Metode tersebut dapat 

ditanakan dalam setiap kegiatan yang mengandung unsure pendidikan 

seperti pramuka, kemandirian, kesederhanaan, kerja sama, kegigihan 

dalam berusaha dan kecintaan pada lingkungan.19 

 

3. Komponen-komponen  pendidikan karakter  

Karakter merupakan cara berfikir dan berperilaku yang menjadi cirri 

dari setiap individu untuk hidup dan bekerjasama dalam keluarga, 

masyarakat dan negara. Seseorang yang berkarakter baik adalah individu 

yang bisa membuat keputusan dan siap untuk mempertanggung jawabkan 

setiap akibat dari keputusan yang telah dibuat. Thomas Lickona 

mengemukakan bahwa pendidikan nilai atau moral yang menghasilkan 

karakter didalamnya harus terkandung tiga komponen yang baik yakni: 

pengetahuan tentang moral (moral knowing), perasaan tentang moral 

(moral feeling), dan perbuatan moral (moral action). Ketiga komponen ini 

saling berhubungan untuk diterapkan dalam pembentukan karakter yang 

baik.  

Moral Knowing meliputi: kesadaran moral, pengetahuan nilai atau 

moral, pandangan ke depan, penalaran moral, pengambilan keputusan dan 

pengetahuan diri merupakan hal esensial yang perlu diajarkan kepada 

peserta didik. Akan tetapi pendidikan karakter tidak hanya sebatas moral 

                                                             
19 H.E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter,(Jakarta; Bumi Aksara,2012), hal. 9-10 
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knowing atau memiliki pengetahuan tentang moral tapi juga memiliki 

perasaan tentang moral atau moral feeling. Moral feeling meliputi: kata 

hati, rasa percaya diri, empati, cinta kebaikan, pengendalian diri dan 

kerendahan hati. Komponen berikutnya apabila pengetahuan tentang moral 

dan perasaan tentang moral telah tertanam maka selanjutnya yang peling 

penting dalam tiga komponen pembentukan karakter yang baik adalah 

perbuatan moral atau moral action. Moral action ini dianggap sebagai 

komponen terpenting karena komponen ini merupakan alasan seseorang 

untuk berbuat baik yang tampak pada aspek kompetensi yang dimiliki 

seseorang, keinginan untuk melakukan kebaikan dan kebiasaan untuk 

melakukan suatu perbuatan baik yang ditampilkan.  Ketiga komponen ini 

merupakan syarat untuk dapat merealisasikan pembentukan karakter 

peserta didik.20  Berikut merupakan bagan komponen pendidikan karakter 

yang baik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Deny Setiawan, “Peran Pendidikan Karakter dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral”, Jurnal 

Pendidikan Karakter, Tahun III, Nomor 1, Februari 2013, hal. 55-56 

Moral Knowing 

1. Moral Awareness 

2. Knowing Moral  Values 

3. Perspektive-Taking 

4.  Moral Reasoning 

5. Decision Making 

6. Self-Knowledge 

Moral Action 

1. Competence 

2. Will 

3. Habit 

Moral Feeling 

1. Conscience 

2. Self-Esteem 

3. Empathy 

4. Loving The Good 

5. Self Control 

6. Humality 
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B. Karakter Islami 

Dalam perspektif Islam pendidikan karakter secara teoritik sebenarnya 

telah ada sejak Islam diturunkan di dunia, seiring dengan diutusnya Nabi 

Muhammad SAW untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak atau 

karakter manusia.Ajaran Islam sendiri mengandung sistematika ajaran yang 

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

akhlak. Pengamalan ajaran Islam secara utuh merupakan model karakter 

seorang muslim bahkan dipersonifikasikan dengan model karakter Nabi 

Muhammad SAW yang memiliki sifat Shidiq, Tabligh, Amanah dan 

Fathonah.21 

Islam membimbing umatnya dengan berbagai amalan, mulai dari amalan 

hati seperti aqidah hingga amalan fisik seperti ibadah.Namun semua amalan 

itu sesungguhnya merupakan sarana pembentukan kepribadian manusia 

beriman. Tujuan dari seluruh perintah Allah di dunia adalah untuk membentuk 

karakter manusia beriman agar bertutur kata, berpikir dan berperilaku yang 

islami.Rasulullah SAW menjelaskan bahwa misi yang beliau emban dalam 

berjuang di dunia ini adalah membentuk akhlak mulia umatnya. 

Makna dari karakter sama dengan konsep akhlak dalam Islam karena 

keduanya membahas perbuatan perilaku manusia. Al-Ghozali menjelaskan 

jika akhlak adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa yang darinya lahir 

berbagai perbuatan dengan mudah tanpa perlu adanya pemikiran dan 

pertimbangan.  Akhlak atau karakter dalam Islam adalah sasaran utama dalam 

                                                             
21 H.E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta; Bumi Aksara,2012), hal.5 
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pendidikan. Konsep pendidikan di dalam Islam memandang bahwa manusia 

dilahirkan dengan potensi lahiriyah yaitu potensi berbuat baik kepada alam, 

potensi berbuat kerusakan terhadap alam, dan potensi ketuhanan yang 

memiliki fungsi-fungsi non fisik, yang kemudian semua potensi ini akan 

kembali pada perkembangan manusia. Kemudian hal tersebut yang 

memunculkan konsep pendekatan yang menyeluruh dalam pendidikan Islam 

yaitu meliputi unsur pengetahuan, akhlak dan aqidah.22 

Akhlak bagi seorang muslim dapat di ibaratkan seperti hiasan yang 

memperindah penampilan seseorang. Iman memiliki pengaruh yang besar 

dalam meluruskan kepribadian seseorang dan membersihkan diri dari 

perbuatan yang buruk. Iman merupakan stimulus terkuat yang dapat 

menjauhkan seseorang dari berbagai perilaku yang salah dan sebaliknya hal 

ini akan dapat memotivasi seseorang untuk dapat berbuat kebaikan. Iman akan 

menuntun seseorang untuk untuk meneladani Rosulullah SAW dengan 

karakter yang baik. Rosulullah SAW merupakan sosok yang wajib diteladani 

oleh setiap muslim dari segala sesuatu yang bersumber darinya, baik berupa 

ucapan, perbuatan ataupun taqrir (ketetapan) beliau. Segala sesuatu yang 

diperintahkannya merupakan kemaslahatan bagi umatnya.Hal ini karena Alah 

SWT telah mengutus Rosulullah SAW untuk mengarahan umat manusia 

kedalam kebaikan dunia dan akhirat.23 

                                                             
22 Nur Ainiyah, “Pembentukan Karakter melalui Pendidikan Agama Islam”, Jurnal Al-Ulum, 

Volume 13, Nomor 1 Juni 2013, hal 29-33 
23Muhammad Fauqi Hajjaj, Tasawuf Islam dan Akhlak, (Jakarta; Amzah, 2013) Cet. 2, hal. 227-

232 
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Iman memiliki pengaruh dalam membentuk dan memperbaiki kepribadian 

seseorang dari segala perbuatan yang dilarang dalam Islam. Seseorang yang 

telah memiliki keimanan akan takut untuk melanggar larangan yang telah 

dibuat oleh Allah dan akan senantiasa berbuat kebaikan yang di perintahkan-

Nya. Karakter Islami merupakan penyempurna keimanan karena dalam 

keimanan seseorang telah membenarkan keyakinan tentang tuhan-Nya dan 

patuh pada petunjuk Agama Islam seperti perilaku menepati janji, sabar dan 

tegar dalam menghadapi segala ujian yang diberikan oleh Allah, jujur dalam 

ucapan dan tindakan. Jika keimanan diiringi oleh terbentuknya akhlak atau 

karakter yang baik maka akan terbentu ketakwaan.  

Karakter dalam ajaran agama tidak dapat disamakan dengan etika dan 

moral meski etika dan moral juga perlu dijabarkan dalam pembentukan 

karakter. Akhlak secara Islami menurut quraish Shihab berkaitan dengan sikap 

batin dan pikiran. Akhlak yang Islami juga menggunakan tolak ukur suatu 

perbuatan berdasarkan ketentuan Allah SWT.24  

Apabila nilai-nilai dalam pendidikan diambil dari sumber dan dasar agama 

Islam sebagaimana yang termuat di dalam al-qur’an dan hadist maka proses 

pendidikan tersebut disebut sebagai pendidikan Islam. Dengan pengertian ini 

dapat disimpulkan pendidikan karakter Islami 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, diri sendiri, sesama, 

                                                             
24Abuddin Nata. Akhlak Tasawuf (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) hal. 146  
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lingkungan maupun kebangsaan sehingga manjadi manusia insan kamil.  

Dengan demikian karakter Islami adalah suatu perbuatan yang dilakukan 

dengan mudah, disengaja, tertanam dalam diri manusia dan yang berlandaskan 

pada ajaran Islam.  

1. Dasar Pembentukan karakter  

Al-Ghozali memberi perhatian yang sangat besar untuk menempatkan 

pemikiran Islam dalam pendidikan serta menekankan pentingnya 

pembentukan karakter. Dengan memberikan pendidikan karakter yang 

baik maka orang tua telah membantu anak-anaknya untuk hidup sesuai 

dengan jalan yang lurus. Namun dengan pendidikan yang buruk akan 

membuat karakter anak menjadi tidak baik dan berpikiran sempit sehingga 

sulit membawa anak menuju jalan yang benar kembali.25 Jadi pendidikan 

sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter karena hal tersebut yang 

akan menentukan cara pikir anak dalam melakukan suatu perbuatan.  

Ibnu Qoyyim mengemukakan empat sendi karakter yang baik dan 

karakter yang buruk. Karakter yang baik didasarkan pada: 

a. Sabar, yang mendorongnya menguasai diri, menahan marah, tidak 

mengganggu orang lain, lemah lembut, tidak gegabah dan tidak 

tergesa-gesa dalam melakukan suatu hal. 

b. Kehormatan diri, yang membuatnya menjauhi hal-hal yang hina dan 

buruk, baik berupa perkatan maupun perbuatan, membuatnya memilii 

                                                             
25 Sekolah tinggi Agama Islam Darunnajah, Metode Pendidikan dalam pandangan Tiga Ilmuwan 

Islam, Http;//Tanbihun.Com, 2011-04-09, pukul 09.00 
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rasa malu, yang merupakan pangkal segala kebaikan, mencegah dari 

kekejian, bakhil, dusta, ghibah, dan mengadu domba. 

c. Keberanian, yang mendorongnya pada kebesaran jiwa, sifat-sifat yang 

luhur, rela berkorban, dan memberikan sesuatu yang paling dicintai. 

d. Adil, yang membuatnya berada dijalan tengah, tidak meremehkan dan 

tidak berlebih-lebihan. 

Adapun karakter yang buruk juga didasarkan pada empat sendi, yaitu: 

a. Kebodohan, yang menampakkan kebaikan dalam rupa keburukan, 

menampakkan keburukan dalam rupa kebaikan, menampakkan 

kekurangan dalam rupa kesempurnaan, dan menampakkan 

kesempurnaan dalam rupa kekurangan. 

b. Kedhaliman, yang membuatnya meletakkan sesuatu bukan pada 

tempatnya, memarahi perkara yang semestinya diridhai, meridhai 

sesuatu yang mestinya dimarahi, dan lain sebagainya dari tindakan- 

tindakan yang tidak proporsional. 

c. Syahwat, yang mendorongnya menghendaki sesuatu kikir, bakhil, 

tidak menjaga kehormatan, rakus dan hina 

d. Marah, yang mendorongnya bersikap takabur, dengki, dan iri, 

mengadakan permusuhan dan menganggap orang lain bodoh.26 

Dasar dari pembentukan karakter itu adalah nilai baik atau buruk. Karakter 

manusia merupakan hasil tarik-menarik antara nilai baik dalam bentuk energi 

                                                             
26 M.Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter; Membangun peradaban Bangsa,(Surakarta; Yuma 

Pustaka,2010), Cet 1, hal.63 
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positif dan nilai yang buruk dalam bentuk energi negatif. Energi positif 

tersebut berupa hal-hal yang bersifat religius yang bersumber pada keyakinan 

seseorang kepada tuhannya, sedangkan energi yang bersifat negatif itu berupa 

hal-hal yang  yang tidak baik bersumber dari setan. Nilai-nilai yang baik ini 

berfungsi sebagai sarana persucian dan bentuk pembangkitan nilai-nilai 

kemanusiaan yang berasal dari hati nurani. Energi positif tersebut berupa; 

a. Kekuatan spiritual. 

Kekuatan spiritual ini berupa iman, islam, ikhsan dan taqwa yang 

berfungsi membimbing dan memberikan kekuatan kepada manusia untuk 

menggapai keagungan dan kemuliaan (ahsani taqwim). 

b. Kekuatan potensi manusia positif 

Berupa aqlus salim (akal yang sehat), qolbun salim (hati yang sehat), 

qolbun munib (hati yang bersih dan suci dari dosa) dan nafsul mutmainnah 

(jiwa yang tenang) yang semuanya itu merupakan kemampuan dasar 

manusia yang memiliki kekuatan luar biasa.  

c. Sikap dan perilaku baik 

Sikap dan perilaku yang baik ini merupakan penerapan dari aspek 

spiritual dan aspek kepribadian manusia yang kemudian akan melahirkan 

konsep-konsep tentang nilai-nilai budaya baik. Sikap dan perilaku etis itu 

meliputi; istiqomah, ikhlas,jihad dan amal soleh. Energy positif dalam 

sudut pandang seseorang akan melahirkan orang yang berkarakter yaitu 

orang-orang yang bertaqwa, berkompetensi dan beramal saleh. Wujud dari 

perilaku yang berkualitas dalam hidup dan bekerja akan mewujudkan 
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akhlak yang baik karena memiliki pribadi yang berintegritas, berkomitmen 

dan berdedikasi tinggi serta berkapasitas tinggi dan memiliki kompetensi 

atau profesionalitas yang bagus.  

Kebalikan dari energi positif diatas adalah energi negatif. Energi 

negatif tersebut dalam akan melahirkan  seseorang yang berkarakter buruk 

yaitu orang yang memiliki keburukan meliputi syirik, nafs lawwamah dan 

‘amal al sayyiat. Wujud dari perbuatan buruk dalam hidup dan bekerja 

akan memunculkan perilaku tercela yaitu orang yang memiliki kepribadian 

yang tidak bagus seperti orang yang munafik, berhianat dan pengecut serta 

orang yang tidak mampu memanfaatkan kemampuan yang dimiliki.27 

 

2. Faktor-Faktor Pembentukan Karakter Islami 

a. Keteladanan 

Keteladanan merupakan factor yang paling efektif dalam 

pembentukan karakter peserta didik. Seorang peserta didik secara 

langsung akan dijadikan contoh dan idola bagi peserta didik baik 

disadari maupun tidak disadari. Pendidik yang harus menjadi panutan 

atau seseorang patut diteladani oleh peserta didik agar dapat langsung 

di respon oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah juga 

merupakan sosok yang perlu diteladani karena beliau ditugaskan 

untuk memperbaiki akhlak manusia di muka bumi.  

b. Pembiasaan 

                                                             
27 Anis Matta, membentuk karakter ara Islami, Http;//Keyanaku. Blogspot.Com,S 2011-02-26,pkl. 

15.00 
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Imam Al-Ghazali pernah berpesan: “Anak adalah amanah bagi 

kedua orang tuanya dan hatinya yang bersih itu merupakan permata 

yang sangat mhal bagi kedua orang tuanya, jika kedua orang tuanya 

membiasakan dan mengajarkannya kebaikan maka anak itu akan 

tumbuh dalam kebaikan tersebut dan akan mendapatkan kebahagiaan 

di dalam dubia dan di akhirat.” 

Setiap peserta didik telah mempercayai dan beriman kepada Allah 

SWT sejak diciptakannya. pada tahap pendidikan, seorang pendidik 

diharapkan untuk mampu menerapkan pembiasaan, penanaman nilai-

nilai kepercayaan terhadap tuhannya, akhlak yang mulia dalam 

pertumbuhan peserta didik. Rasulullah SAW mengajak kepada para 

pendidik secara aplikatif  untuk mengajarkan hukum-hukum sholat, 

jumlah rakaat dalam sholat, tata cara sholat, dan juga membiasakan 

kegiatan tersebut dengan penuh ketekunan dan kesabaran sehingga 

shalat akan menjadi akhlak dan kebiasaan bagi anak. Rasulullah SAW 

juga mengajak pendidik untuk memberikan pemahaman kepada 

peserta didik tentang halal dan haram, ma’ruf dan munkar. 

Mengajarkan melalui pembiasaan yakni membiasakan peserta didik 

untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya.   

c. Nasehat 

Pembentukan karakter dengan nasehat sangat penting jika dilihat 

dari efektifitasnya yang sangat kuat dalam memberikan pemahaman 

terhadap peserta didik menegnai dasar dari segala sesuatu. Nasehat 
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akan dapat menyentuh hati sehingga akal pemikiran seseorang 

berfikir tentang hal tersebut yang kemudian akan melahirkan 

pengaruh yang membuahkan hasil dan dapat memberikan reaksi 

yang sangat cepat terhadap perubahan kepribadian seseorang. 

d. Evaluasi  

Evaluasi dalam pembentukan karakter adalah mengawasi dan 

menyertai peserta didik dalam pembentukan aqidah, akhlak, jiwa dan 

kemasyarakatan. Evaluasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan 

tentang pendidikan karakternya dan perkembangan keilmuannya. 

Islam dengan prinsip dan ayat suci-Nya telah mengisyaratkan kepada 

orang tua serta pendidik untuk dapat mengawasi serta menilai 

perkembangan peserta didik dari setiap sisi kehidupan.28 Firman 

Allah pada Al-Qur’an surat At-Tahrim ayat 6, yakni:29  

رًا واُقوُدهاا النَّاُس وااْلِْجااراة  َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ُقوا أانُفساُكْم واأاْهِليُكْم َنا

اٌد َلا ي اْعُصونا اَّللَّا ماا أاماراُهْم واي اْفعاُلونا ماا يُ ْؤماُرون ٌظ ِشدا ِئكاٌة ِغَلا  عالاي ْهاا ماَلا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak 

                                                             
28 Hairuddin, “Pendidikan Karakter Berbasis Sunnah Nabi”, Jurnal Al-Ulum, Vol.13 Nomor 1, 

Juni 2013, hal. 172-178 
29 Departemen Agama RI “al-Qur’an Terjemah Perkata 2008” 
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mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.30 

e. Obyek Pendidikan Karakter 

Sasaran pendidikan karakter ini didasarkan pada kebiasaan para 

ulama pendidikan yang terbukti telah melahirkan generasi yang tidak 

hanya berdasarkan dari segi kognitif tapi juga dari segi perilaku atau 

perbuatan. Berikut merupakan beberapa aspek yang menjadi onyek 

pendidikan karakter berdasarkan tradisi ulama tarbiyah: 

1) Mendidik Aqidah 

Aqidah dalam Islam adalah sesuatu yang tidak bisa terlihat 

karena tidak mudah untuk mengenalkannya pada peserta didik 

tentang wujud Allah SWT, para malaikat, kitab-kitab-Nya, 

Rasul-Nya, hari kiamat serta ketentuan dan takdir yang ada 

didalamnya. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, 

aqidah penting untuk ditanamkan kepada peserta didik yang 

dimulai dari sejak masa pertumbuhan. Peserta didik perlu 

dibimbing untuk menghafalkannya, kemudian dilanjutkan 

dengan memahami pengertian dari setiap hal yang telah 

dipelajari. Kemudian diharapkan agar peserta didik dapat 

meyakini dan membenarkan adanya Allah dan para utusannya. 

Aqidah anak akan cepat tumbuh dengan kokoh jika disibukkan 

dengan membaca ayat Al-Qur’an dan mempelajari tafsir dari 

                                                             
30 Departemen Agama’ Al-Qur’an terjemahan perkata’ 2008 
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ayat-ayatnya, serta hadist dan maknanya serta selalu 

menyibukkan mereka dengan ibadah.  

صااٍل ُحبِ  ْم عالاى ثاَلاِث خِ ْوَلاداكُ أا ْوا ب ُ أادِ  قاالا راُسْوُل هللِا صالَّى هللا عالاْيِه واسالَّما :
 ْرآنْلقُ ِه واُحبِ  ِقرااءاِة اناِبيِ ُكْم واُحبِ  أاْهِل ب اْيتِ 

Dari Ali Rodhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW 

bersabda: “Ajarkanlah kepada anak-anakmu tiga perkara yaitu 

cinta kepada Nabi nya, cinta kepada keluarganya dan membaca 

Al-Qur’an”.31 

Ibnu Qoyyim dalam Ahkamul Maulud berpesan: 

“Hendaklah yang masuk pertama kali dalam telinga anak-anak 

adalah pengenalan terhadap Allah dan mentauhidkannya. 

Bahwa Allah SWT itu berada diatas Arsy, maha melihat dan 

mendengar serta selalu bersama mereka (anak-anak) 

dimanapun berada”. Apabila peserta didik telah mempunyai 

dasar tauhid maka mereka akan dapat mempraktikkan baris 

kedua dari kalimat syahadat yang berbunyi Muhammad adalah 

Rasulullah. Peserta didik harus ditanamkan dari hatinya tentang 

kecintaannya pada Nabi. Peserta didik pada dasarnya selalu 

berusaha untuk mengidolakan seseorang yang kemudian akan 

menjadi teladan dalam tindakan maupun pakaian, oleh karena 

itu yang patut diidolakan adalah Nabi. 

                                                             
31 Sayyid Ahmad Al-Hasyimi “Mukhtarul ahadist,penerbit Sinar Baru Algensindo; 2016, 

Bandung. 
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2) Mendidik Adab atau Akhlak 

Seorang anak yang lahir di dunia adlah anugerah serta 

amanah yang diberikan kepada Allah SWT kepada orang tua. 

Anak tidak secara otomatis menjadi baik karena orang tua lah 

yang akan membentuk anak menjadi baik atau tidak. Orang tua 

yang bertanggung jawab untuk memberikan pengaruhi untuk 

kelanjutan kehidupan seorang anak. Apabila orang tua dapat 

bertanggung jawab dan berusaha untuk menjadi teladan yang 

baik bagi anak maka pluang untuk anak mnjadi penerus yang 

rabbani akan terwujud.  

Rasulullah SAW bersabda,  

لاى ُد عا ْوُلْوٍد ِإَلَّ يُ ْولا ما ماا ِمْن  قاالا راُسْوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم
 .ساانِهِ ج ِ راانِِه وايُا فاأاب اوااُه يُ هاوِ داانِِه وايُ ناص ِ   اْلِفْطراةِ 

 

“Setiap anak dilahirkan menurut fitrahnya, maka kedua 

orang tuanyalah yang akan menjadikannya menjadi seorang 

Yahudi, seorang Nashrani atau seorang Majusi”.32  

Tugas utama menjadi orang tua dalah mndidik anak untuk 

menjadi seseorang yang beragama Islam yang sejati mempunyai 

aqidah kuat, hanya beribadah kepada Allah dan hanya takut 

                                                             
32 Sayyid Ahmad Al-Hasyimi “Mukhtarul ahadist,penerbit Sinar Baru Algensindo; 2016, 

Bandung. 
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kepada Allah. Rasulullah SAW menekankan tentang pentingnya 

mendidik adab: “Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah 

mereka dengan adab yang baik”. Pendidikan adab yang harus 

ditekankan pada annak yakni adap kpada Allah SWT, adab 

kepada kedua orang tua dan adab kepada ulama, guru dan ilmu 

serta adap kepada masyarakat akan muncul setelah ketiga adap 

tersebut terpenuhi. 

3) Mendidik Akal 

Akal pikiran seseorang harus dibimbing agar dapat meniti 

jalan yang lurus sehingga dapat mmahami hak dan kewajiban, 

mengerti halal dan haram serta sadar bahwa dirinya adalah 

hamba Allah SWT yang memiliki tugas dan tanggung jwab 

tersendiri. Akal akan terbentuk jika iman dalam diri seseorang 

terbentuk kemudian dipahamkan tentang Al-Qur’an dan sunnah. 

Pada bagian perkembangan akal dan pemikiran manusia 

menunjukkan bahwa mereka bukan hanya dilahirkan sebagai 

produk akan tetapi manusia diciptakan untuk menjadi seseorang 

yang memiliki ribuan potensi.  

Imam Syafi’i pernah ditanyai oleh seseorang, “Beri tahulah 

kami tentang kesempurnaan akal, apakah manusia dilahirkan 

sudah sempurna?” Beliau menjawab, “Tidak, akan tetapi 

kesempurnaan akal itu di dilihat melalui interaksi manusia 

dengan para tokoh serta bertukar pikiran dengan banyak orang”. 
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Hal ini dikarenakan akal pikiran harus dilatih melalui interaksi 

dan dialog jadi yang harus diperhatikan dari hal tersebut adalah 

kepada siapa seorang anak akan berinteraksi dan berdialog. Oleh 

karena itu sangat penting pemikiran yang dibuat oleh Islam 

untuk dapat memilih pendidikan anak yang baik yakni dengan  

memulai memilih istri atau suami, guru, teman, lingkungan, dan 

lembaga pendidikan.   

4) Mendidik Jiwa 

Ahli psikologi perkembangan mempunyai keyakinan bahwa 

masa remaja adalah masa keguncangan, masa krisis identitas 

dan stres. Akan tetapi di Timur tengah para remaja tidak 

mengalami kegoncangan hidup ketika mereka tidak lagi 

diberikan pendidikan yang dapat menuntun mereka kearah 

kehidupan yang baik. Oleh Karena itu tugas dari seorang 

pendidik adalah menumbuhkan dorongan dalam diri anak 

dengan penuh kesungguhan, lalu dapat mendidik anak agar 

menjadi orang yang memiliki rendah hati, tidak sombong dan 

tidak berlaku seenaknya. Menyiapkan mereka agar tidak 

merendahkan seseorang, tidak juga mencela apa yang mereka 

tidak sukai terkait apa yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT 

bagi mereka.  

5) Mendidik Hidup sehat 
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Islam merupakan agama yang sangat sempurna. 

Kesempurnaan tersebut tecermin dalam setiap printah yang di 

syariatnya. Mulai dari memotong kuku, memasang alas kaki, 

masuk kamar mandi, termasuk masalah kesehatan juga ada cara-

cara yang bisa kita rujuk pada Al-qur’an dan Hadist. Rasulullah 

SAW bersabda, “orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan 

lebih dicintai oleh Allah dari pada orang mukmin yang lemah”. 

Menjadi mukmin yang kuat juga harus dapat memenuhi 

kesehatan jasmani dengan menjaga pola makan yang sehat dan 

oleh raga.  

6) Mendidik cinta Ilmu 

Ilmu merupakan harta yang paling berharga untuk dimiliki 

seorang manusia di dunia. Seorang pendidik harus dapat 

menumbuhkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan kepada 

anak agar dapat bertahan hidup didunia. Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan cara menyampaikan keutamaan menuntut 

ilmu, menjelaskan manfaan dari materi yang dipelajari, memilih 

guru yang sholeh terutama pada ilmu agama, memilih sekolah 

yang tepat, mengajari untuk memuliakan ulama, menumbuhkan 

cinta pada buku, mengajak anak untuk menghadiri majelis ilmu, 
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memberi motivasi untuk belajar dan telaten menjawab pertanyan 

anak. 33 

 

C. Sistem Full Day School 

Full day school berasal dari bahasa Inggris. Full artinya penuh, day artinya 

hari, sedangkan school artinya adalah sekolah. Jadi pengertian dari full day 

school adalah sekolah yang dilakukan sepanjang hari atau proses belajar 

mengajar yang diberlakukan dari pagi hari sampai sore hari, mulai pukul 

06.45-15.30 WIB, dengan durasi istirahat setiap dua jam sekali. Dengan 

demikian, sekolah dapat mengatur jadwal pelajaran dengan leluasa, 

disesuaikan dengan bobot mata pelajaran dan ditambah dengan pendalaman 

materi.Hal yang diutamakan dalam full day school adalah pengaturan jadwal 

mata pelajaran dan pendalaman.34 

Sedangkan full day school menurut Sukur Basuki adalah sekolah yang 

sebagian waktunya digunakan untuk program-program pembelajaran yang 

suasana informal, tidak kaku, menyenangkan bagi siswa dan membutuhkan 

kreatifitas dan inovasi dari guru. Dalam hal ini Sukur berpatokan pada sebuah 

penelitian yang menyatakan bahwa waktu belajar yang efektif bagi seorang 

anak itu hanya berkisar antara 3-4 jam dalam sehari (suasana formal) dan 7-8 

jam dalam sehari (suasana informal).35 

                                                             
33 Hairuddin, “Pendidikan Karakter Berbasis Sunnah Nabi”, Jurnal Al-Ulum, Vol.13 Nomor 1, 

Juni 2013, hal. 178-189 
34Baharuddin, Pendidikan dan Psikologi perkembangan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), 

hal..227   
35 Sukur Basuki, Harus Proporsional sesuai Jenis dan Jenjang Sekolah,(http://www.strkN1lmj.sch. 

id/?diakses tanggal 9 Maret 2013 )   
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Dengan demikian, sistem full day school merupakan komponen-komponen 

yang disusun dan dirancang dengan teratur dan baik untuk menunjang proses 

kedewasaan seorang manusia (peserta didik) dengan usaha mengajar dan 

melatih peserta didik saat berada di sekolah dengan waktu yang lebih panjang 

atau lama dibandingkan dengan sekolah-sekolah pada umumnya. 

1. Sistem Pembelajaran Full Day School 

Full day school menerapkan suatu konsep dasar “Integrated-Activity” 

dan “Integrated-Curriculum”. Model ini yang membedakan sekolah yang 

menggunakan sistem full day school dengan sekolah pada umumnya. 

Dalam sekolah yang memiliki sistem full day school semua program dan 

kegiatan siswa di sekolah, baik itu belajar, bermain dan beribadah di atur 

dalam sebuah sistem pendidikan. Titik tekan pada sistem full day school 

adalah dengan sistem pembelajaran yang berkualaitas siswa dpaat 

memiliki prestasi belajar yang diharapkan akan terjadi perubahan positif 

dari setiap individu siswa sebagai wujud hasil dari proses dan aktivitas 

dalam belajar. Prestasi belajar peserta didik yang dimaksud terletak pada 

tiga ranah, yaitu:  

a. Prestasi yang bersifat kognitif  

Prestasi yang bersifat kognitif adalah kemampuan siswa dalam 

mengingat, memahami, mnerapkan, mengamati, menganalisa, 

membuat analisa dan lain sebagianya. Jika peserta didik dapat 
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menyebutkan dan menguraikan pelajaran minggu lalu maka siswa 

tersebut sudah dpat dianggap memiliki prestasi yang bersifat kognitif. 

b. Prestasi yang bersifat afektif  

Siswa dapat dianggap memiliki prestasi yang bersifat afektif, 

apabila peserta didik memiliki sikap untuk menghargai, serta dapat 

menerima dan menolak tentang suatu pernyataan dan permasalahan 

yang sedang mereka hadapi.  

c. Prestasi yang bersifat psikomotorik  

Prestasi yang bersifat psikomotorik yaitu keterampilan bertindak 

dan gerak. Misalnya seorang peserta didik menerima pelajaran tentang 

sopan santun kepada orang tuanya, maka peserta didik sudah dianggap 

mampu melakukan hal tersebut dalam kehidupan.36 

Sistem Pembelajaran full day school bertujuan agar peserta didik 

berhasil dalam proses pembelajaran yaitu dengan bertambahnya ilmu 

pengetahuan dan keterampilan serta memiliki sikap benar. Dari sistem 

pembelajaran ini akan menghasilkan peserta didik yang dapat 

meningkat pengetahuan dan keterampilannya serta berubah sikapnya 

menjadi lebih baik. Adapun proses inti sistem pembelajaran full day 

school antara lain: 

                                                             
36 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Terpadu (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2004), hal. 154-156.   
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1) Proses pembelajaran yang berlangsung secara aktif, kreatif, 

tranformatif sekaligus intensif. Sistem sekolah dengan sistem full 

day school menunjukkan proses pembelajaran yang aktif untuk 

mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik  

untuk mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal, baik dalam 

memanfaatkan sarana dan prasarana di sekolah dan mewujudkan 

proses pembelajaran yang baik untuk dapat mengembangkan 

potensi peserta didik yang seimbang.  

2) Proses pembelajaran yang dilakukan selama sehari penuh aktif dan 

tidak memforsir siswa pada proses pembelajaran yang terlalu 

membosankan. Akan tetapi, yang menjadi focus nya adalah 

sistem relaksasinya yang santai dan lepas dari jadwal yang 

membosankan.37 

d. Tujuan Pembelajaran Full Day School 

Full day school merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi 

berbagai masalah pendidikan, baik dalam prestasi maupun dalam hal 

moral atau akhlak. Dengan mengikuti full day school, orang tua dapat 

mencegah dan menetralisir kemungkinan dari kegiatan-kegiatan anak 

yang menjerumus pada kegiatan yang negatif. Salah satu alasan orang 

tua memilih dan memasukkan anaknya ke sekolah yang memiliki 

sistem  full day school adalah dari segi edukasi siswa. Banyak alasan 

                                                             
37(http://firdausimastapala.blogspot.com/2012/12/problematika-pendidikan-modern.html) diakses 

tanggal 9 maret 2013. 
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mengapa sekolah yang menggunakan sistem full day school menjadi 

pilihan. 

Pertama, meningkatnya jumlah orang tua (parent-career) yang 

sibuk bekerja diluar rumah sehingga kurang memberikan perhatian 

kepada anaknya, terutama saat memantau aktivitas anak setelah 

pulang dari sekolah. Kedua, perubahan sosial budaya yang terjadi 

dimasyarakat, dari masyarakat agraris menuju ke masyarakat industri. 

Perubahan tersebut mamiliki pengaruh yang besar terhadap cara 

berpikir dan cara pandang masyarakat. Kemajuan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat perkembangannya, 

terutama teknologi komunikasi dan informasi di lingkungan yang 

dapat membuat kehidupan seseorang menjadi individualis.  

Ketiga, perubahan sosial budaya juga mempengaruhi cara pikir 

masyarakat. Salah satu ciri masyarakat industri adalah mengukur 

sebuah keberhasilan dengan materi. Hal ini sngat berpengaruh pada 

kehidupan masyarakat yang juga berdampak pada berubahnya 

manusia tersebut. Peran seorang ibu yang dahulu hanya sebagai ibu 

rumah tangga, dengan tugas utamanya yakni mendidik anak juga 

sudah beralih ke tugas yang lain. Peran ibu di zaman sekarang tidak 

hanya sebatas sebagai ibu rumah tangga, namun seorang ibu juga 

dituntut untuk dapat berkarier atau bekerja di luar rumah. 

Keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu 

cepat sehingga jika tidak dicermati, maka kita akan menjadi korban 
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dari kemajuan teknologi komunikasi. Kemajuan teknologi komunikasi 

yang semakin canggih seolah-olah membuat dunia ini sudah tanpa 

batas (borderless world), dengan banyaknya program televisi serta 

banyaknya stasiun televisi yang membuat anak-anak lebih enjoy untuk 

duduk di depan televisi dan bermain play station (PS) dari pada 

belajar maupun bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya.38 Adanya 

perubahan-perubahan tersebut merupakan sebuah pertanda sebuah 

kebiasaan yang kurang baik maka perlu adanya penyelesaian. Melihat 

kondisi tersebut maka para praktisi pendiddikan berfikir untuk dapat 

merumuskan sesuatu yang baru dalam dunia pendidikan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah tersebut.  

Full day school selain mempunyai tujuan untuk mengembangkan 

mutu pendidikan juga memiliki tujuan yang paling utama yakni sistem 

full day school bertujuan sebagai salah satu upaya pembentukan 

aqidah dan akhlak peserta didik serta menanamkan nilai-nilai positif 

kepada peserta didik. Full day school juga memberikan dasar yang 

kuat dalam bentuk pembelajarannya yang meliputi semua aspek yaitu 

perkembangan intelektual, fisik, sosial dan emosional. Jadi tujuan dari 

pelaksanaan full day school adalah memberikan dasar yang kuat 

kepada setiap peserta didik dan mengembangkan minat dan bakat 

serta dapat meningkatkan kecerdasan peserta didik dalam segala 

aspek. 

                                                             
38 Baharuddin, pendidikan dan psikologi perkembangan (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2009), hal. 

229 
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e. Metode Full Day School 

Metode mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai 

keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar. Metode pembelajaran 

dalam sekolah yang memiliki sistem full day school tidak selalu 

dilakukan di dalam kelas. Pembelajaran dengan sistem full day school 

ini juga memberikan kebebasan untuk memilih tempat belajar. Metode 

pembelajaran yang digunakan adalah metode yang dapat 

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik dan metode 

yang bervariasi sehingga peserta didik tidak akan merasa bosan berada 

di sekolah. Berikut merupakan metode yang digunakan: 

1) Metode PAKEM 

PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan) adalah metode pembelajaran yang memungkinkan 

peserta didik mengerjakan kegiatan yang beragam untuk 

mengembangkan keterampilan sikap dan pemahaman dengan 

penekanan kepada belajar sambil bekerja, sementara guru 

menggunakan berbagai sumber dan alat bantu belajar termasuk 

pemanfaatan lingkungan agar pembelajaran lebih menarik, 

menyenangkan dan efektif.  

2) Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran 

dimana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik  dalam 

bentuk kelompok-kelompok kecil untuk mengadakan perbincangan 
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ilmiah untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau 

menyusun berbagai alternative pemecahan dari suatu masalah.  

3) Metode Tanya jawab 

Metode Tanya jawab adalah cara penyajian pengajaran oleh 

guru dengan memberikan pertanyaan dan meminta jawaban kepada 

siswa. Metode ini akan dapat merangsang siswa untuk dapat 

mengemukakan pendapat dan pemikiran masing-masing. 

4) Metode Quantum Learning 

Merupakan metode yang teknik penggunaannya untuk 

memberikan sugesti positif yaitu dengan cara mendudukkan murid 

secara nyaman, menggunakan poster-poster untuk memberikan 

kesan dan menonjolkan informasi.  

5) Metode Terpadu 

Metode terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang 

memungkinkan siswa, baik secra individual maupun kelompok, 

aktif mencari, menggali dan menemukan konsep atau eksplorasi 

tema dalam pembelajaran. Dengan berpartisipasi di dalam 

eksplorasi tema tersebut peserta didik akan belajar sekaligus proses 

dan isi beberapa maple secara serempak.  

6) Metode Karya Wisata 

Metode ini digunakan apabila ingin melihat suatu proses 

pembentukan alat, benda atau proses produksi dan lebih banyak 

digunakan untuk mengetahui sejarah. Karya wisata merupakan 
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suatu hal yang disukai oleh anak-anak karena dapat menyaksikan 

secara langsung berbagai kenyataan yang ada di masyarakat. 

7) Metode kerja kelompok 

Metode ini merupakan salah satu metode belajar dimana siswa 

didalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan diberi 

tugas untuk memecahkan suatu permasalahan atau melaksanakan 

suatu tugas tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

8) Metode Game 

Game atau permainan merupakan hal yang disukai oleh peserta 

didik. Pendidik dapat memberikan suatu permainan kepada peserta 

didik untuk dimainkan kemudian guru memberikan muatan edukasi 

dalam permainan tersebut. Sehingga dengan permainan tersebut 

secara tidak langsung peserta didik telah belajar. 39 

f. Kelebihan dan kelemahan Full Day School 

Full day school akan membuat peserta didik mendapatkan banyak 

keuntungan secara akademik dan sosial. Sistem full day  school 

memiliki keunggulan diantaranya: 

1) Sistem full day school lebih efektif dalam mewujudkan pendidikan 

yang utuh. Benyamin S. Blom menyatakan bahwa sasaran 

(obyectivitas) pendidikan meliputi tiga bidang yang harus dimiliki 

oleh peserta didik yakni kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Melalui sistem full day school cenderung akan memberi 

                                                             
39 IF Royani, Full day School dan pembentukan karakter, diakses pada 2015 dari 

http://www.repository.iain pekalongan.ac.id. 
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penguatan pada aspek kognitif saja yang dapat dikuatkan, akan 

tetapi dalam aspek afektif siswa juga dapat lebih diarahkan 

demikian juga pada aspek psikomotoriknya. 

2) Sistem full day school juga akan memungkinkan terwujudnya 

intensifikasi dan efektivitas pada proses pembelajaran. Full day 

school akan sangat memungkinkan peserta didik intens dalam 

proses pendidikan. Peserta didik akan lebih mudah diarahkan dan 

dibentuk sesuai dengan misi dan visi sekolah yang memiliki 

sistem full day school tersebut, sebab aktivitas siswa lebih mudah 

terpantau karena sejak awal sudah diarahkan. 

3)  Sistem full day school merupakan lembaga yang terbukti efektif 

dalam mengaplikasikan kemampuan siswa dalam segala hal, 

seperti pengaplikasi materi pendidikan agam Islam yang 

mencakup semua ranah yakni afektif, kognitif dan psikomotorik. 

Namun dalam sistem full day school ini juga tidak terlepas dari 

kelemahan, antara lain: 

1)  Sistem full day school sering menimbulkan rasa bosan pada 

peserta didik. Sistem pembelajaran membutuhkan kekuatan fisik, 

psikologi maupun intelektual yang bagus. Jadwal pembelajaran 

atau kegiatan di dalam sekolah padat sehingga pihak sekolah 

harus memiliki keahlian tersendiri dalam merancang proses 

belajar mengajar sehingga tidak membosankan. 
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2)  Sistem full day school memerlukan perhatian dan kesungguhan 

dalam hal manajemen bagi pengelola sekolah agar proses 

pembelajaran pada lembaga pendidikan dengan sistem full day 

school dapat berlangsung secara optmal.  

 

D. Pembentukan Karakter Islami melalui sistem Full Day School 

Pendidikan karakter islami adalah nilai-nilai karakter yang diambil dari 

sumber dan dasar ajran agama Islam yang berdasarkan pada Al-qur’an dan 

hadist. Pembentukan karakter islami adalah pembentukan karakter yang 

dilakukan secara Islami berdasarkan pada AlQur’an dan hadist. Dengan 

menggunakan aspek akhlak, ibadah dan syari’ah sesuai dalam ajaran agama 

Islam. Karakter yang baik akan terbentuk jika dilakukan dengan cara 

pembiasaan. Jadi segala perilaku baik sesuai dengan ajaran Islam diajarkan 

dan dipraktikkan melalui kebiasaan aktivitas sehari-hari.  

Apabila nilai-nilai dalam pendidikan diambil dari sumber dan dasar ajaran 

agama Islam sebagaimana termuat dalam al-qur’an dan hadist maka proses 

pendidikan tersebut disebut sebagai pendidikan Islam. Dengan pengertian ini 

dapat disimpulkan pendidikan karakter Islami 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, diri sendiri, sesama, 

lingkungan maupun kebangsaan sehingga manjadi manusia insan kamil.  
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Dengan demikian karakter Islami adalah suatu perbuatan yang dilakukan 

dengan mudah, disengaja, tertanam dalam diri manusia dan yang berlandaskan 

pada ajaran Islam.  

full day school merupakan program yang memadukan sistem pengajaran 

Islam secara intensif yaitu dengan memberi tambahan waktu khusus untuk 

pendalaman keagamaan siswa. Biasanya jam tambahan tersebut dialokasikan 

pada jam setelah sholat Dhuhur sampai sholat Ashar, sehingga praktis sekolah 

model ini masuk pukul 07.00 WIB pulang pada pukul 15.30 WIB. Full day 

school juga merupakan sekolah dengan sistem pembelajaran sehari penuh 

yang memiliki jadwal tersruktur  selama sehari penuh di sekolah.  

Pembentukan karakter anak dapat dilaksanakan dengan baik apabila ada 

kerjasama dari semua pihak. Orang tua merupakan salah satu faktor utama 

yang dapat membentuk karakter seorang anak. Tugas orang tua adalah 

memilihkan dan memberikan pendidikan yang bermutu kepada anak. 

Pendidikan yang dimulai sejak dini akan lebih mudah melekat serta dapat 

menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu banyak orang 

tua yang memasukkan anak di sekolah yang banyak memuat pendidikan 

agama untuk membentuk akhlak dan kepribadian anak. sekolah akan 

menjadikan agama sebagai landasan dasar dalam proses mendidik. Dalam 

memilih sekolah untuk anak harus diperhatikan beberapa hal yakni lingkungan 

sekolah, kurikulum yang digunakan, kondisi sarana dan prasarana yang ada, 

sampai pada kegiatan harian yang dilaksanakan dalam sekolah. Banyak sekali 

sekolah-sekolah islami yang menerapkan sistem full day school karena 
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diharapkan sistem ini akan dapat membantu orang tua dalam memberikan 

pendidikan yang bermutu serta membentuk karakter anak.  

Full day school dengan proses pembelajaran dari pagi sampai sore akan 

dimanfaatkan untuk menambah ilmu pengetahuan, menggali bakat terpendam 

anak dan pembiasaan pada hal-hal yang baik. Sehingga dengan adanya sistem 

full day school akan membantu pendidik untuk membentuk karakter Islami 

siswa secara mendalam melalui kebiasaan, keteladanan dan nasehat. 

Pembentukan karakter dengan menggunakan sistem full day school akan lebih 

mengoptimalkan tugas pendidik dalam pembentukan karakter. Semua aspek 

dalam proses belajar mengajar seperti aspek kognitif, afektif dan psikomotorik 

akan didapatkan oleh peserta didik di dalam sekolah yang memiliki sistem full 

day school.  
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Lampiran 1 

HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

 

Nama Sekolah   : MI Muhammadiyah 05 Jombang 

Alamat Sekolah  : Jl. K.H Ahmad Dahlan, Mancilan Mojoagung 

Jombang 

Nama Kepala Sekolah  : Titik Nur Chomariyah S.Pd 

Hari/ tanggal wawancara : Senin, 10 April 2017 

Tempat   : MI Muhammadiyah 05 Jombang 

1. Apakah yang dimaksud dengan karakter Islami di MI Muhammadiyah 05 

Jombang? 

Jawab: Pendidikan karakter Islami di MI Muhammadiyah 05 adalah 

pembentukan karakter yang meliputi pembentukan akhlak dan 

pembiasaan melakukan ibadah seperti sholat dhuha dan sholat wajib 

di sekolah, mengaji dan hafalan. 

 

2. Apakah pembentukan karakter Islami ini penting? 

Jawab: Pembentukan karaktter Islami ini penting karena terbentuknya akhlak 

yang baik harus dapat diimbangi dengan aqidah dan ibadah yang kuat. 

 

3. Sejak kapan sekolah menerapkan pembentukan karakter secara Islami? 

Jawab: sejak tahun 2003 MI Muhammadiyah sudah menerapkan penerapan 

karakter Islami. 

 

4. Metode atau program apa yang digunakan dalam upaya pembentukan 

karakter Islami di lingkungan sekolah? 
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Jawab: karakter akan terbentuk jika dimulai dengan pembiasaan sehingga 

kegiatan yang baik pun akan tertanam dalam benak siswa. Metode 

yang digunakan untuk membentuk karakter itu ada pembasaan dan 

melatih untuk makamn dan minum dengan duduk dan sholat 

berjamaah baik itu sholat dhuha, dhuhur dan ashar. Kemudian juga 

keteladanan, jadi pendidik menjadi teladan yang baik bagi peserta 

didiknya. Selain itu pendidik juga harus bisa mengarahkan peserta 

didiknya untuk melakukan perbuatan yang baik.  

 

5. Apakah pendidik sering mengikuti kegiatan seminar atau pelatihan mengenai 

pembentukan  karakter? 

Jawab: Pendidik masih jarang mengikuti seminar maupun penelitian tentang 

pembentukan karakter karena jarang ada yang mengadakan acara 

seperti itu di jombang. Selain itu untuk pelatihan, sekolah masih 

terkendala oleh dana sehingga memang masih sangat jarang kita bisa 

mengirim guru untuk pelatihan. Mungkin yang sering mengikuti 

pelatihan itu hanya kepala sekolah akan tetapi dala setiap rapat 

mingguan kita selalu mengevaluasi sistem pembelajaran serta karakter 

peserta didik sehingga jika ada pendidik yang mempunyai kendala 

dalam menangani peserta didik maka akan dicarikan solusinya 

bersama-sama. 

6. Bagaimana upaya anda dalam membentuk karakter Islami kepada pendidik 

dan peserta didik di sekolah? 

Jawab: untuk membentuk karakter pendidik dan peserta didik biasanya saya 

turun tangan sendiri walaupun hanya sekedar memberikan nasehat 

atau arahan kepada pendidik dan peserta didik untuk lebih berperilaku 

baik lagi. 

 

7. Apa faktor pendukung dari pembentukan karakter Islami? 
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Jawab: faktor pendukungnya yakni suppor dari orang tua serta kerja sama 

yang baik antara orang tua serta pendidik sehingga peserta didik masih 

dalam pantauan pendidik. Untuk dapat memantau peserta didik serta 

menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua, setiap wali kelas 

memiliki grub whatshapp sendiri serta ada subuh call untuk 

mengingatkan kepada orang tua agar mengajak peserta didik untuk 

melaksanakan sholat subuh. 

 

8. Apa faktor penghambat dari pembentukan karakter Islami? 

Jawab: penghambatnya itu ketika orangtua tidak dapat melanjutkan 

kebiasaan-kebiasaan yang sudah ditanamkan di sekolah saat peserta 

didik berada di rumah sehingga peserta didik akan meninggalkan 

kebiasaan baik nya di sekolah. Terkadang juga ada orang tua yang 

tidak sholat maka anak juga tidak sholat. 

 

9. Apa latar belakang sistem full day school di MI Muhammadiyah 05 

Jombang? 

Jawab: karena berawal dari kekhawatiran orangtua terhadap anaknya karena 

waktu anak pulang dari sekolah orang tua belum pulang dari bekerja. 

Sedangkan kemajuan teknologi membuat pergaulan anak pun juga 

terpengaruh sehingga butuh pengawasan lebih dari orang tua. 

 

10. Bagaimana penerapan dari sistem full day school di MI Muhammadiyah 05 

Jombang? 

Jawab: sistem full day school ini dimulai dari pukul 06.45- 15.30 WIB. 

Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai peserta didik diarahkan 

terlebih dahulu ke masjid untuk melaksanakan sholat dhuha 

berjama’ah. Kemudian setelah peserta didik masuk kedalam kelas 

masing-masing terlebih dahulu mereka harus mengaji atau membaca 

buku bacaan yang ada dalam kelas. Kegiatan belajar mengajar diakhiri 

pada pukul 12.30 dan dilanjutkan dengan istirahat, makan, sholat 
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dhuhur berjama’ah di masjid. Setelah sholat dhuhur peserta didik akan 

masuk kembali ke dalam kelas untuk melaksanakan bimbingan belajar 

sampai sholat ashar. 

 

11. Apa saja program full day school di MI Muhammadiyah 05 Jombang? 

Jawab: program full Day school yakni pembelajaran yang dilakukan diluar 

kelas, karya wisata, guru tamu (seminar), srta pembelajaran yang 

aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan sehingga anak akan lebih 

cepat menerima, memahami serta mempraktikkan sesuatu yang telah 

dipelajari. 

 

12. Apakah sistem full day school dapat membantu proses pembentukan karakter 

Islami? 

Jawab: iya karena dengan sistem ini orang tua tidak perlu khawatir dengan 

karakter anak karena pendidik menjadi pengganti orang tua saat anak 

berada di sekolah. Dengan waktu yang panjang tersebut pembentukan 

karakter akan berjalan dengan maksimal pula karna pembiasaan-

pembiasaan yang di terapkan akan berjalan dengan baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Lampiran 2 

HASIL WAWANCARA DENGAN GURU 

 

Nama Sekolah   : MI Muhammadiyah 05 Jombang 

Alamat Sekolah  : Jl. K.H Ahmad Dahlan, Mancilan Mojoagung 

Jombang 

Nama Kepala Sekolah  : Marzuki Arifin S.PdI  

Hari/ tanggal wawancara : Selasa, 11 April 2017 

Tempat   : MI Muhammadiyah 05 Jombang 

 

1. Apa yang anda ketahui tentang pendidikan karakter Islami? 

Jawab: karakter yakni berhubungan dengan perilaku yang baik dan buruk. 

Kalo karakter Islami itu karakter yang meliputi 3 aspek yakni akhlak, 

ibadah dan aqidah. Jika semua sudah terpenuhi maka anak akan 

mempunyai karakter yang sempurna yakni meyakini Allah, 

melaksanakan perintaj dan menjauhi larangannya serta menghargai 

lingkungan di sekitarnya dengan berperilaku baik.  

 

2. Apakah anda sudah menerapkan karakter Islami di kelas? 

Jawab: iya insya allah sudah. Seperti sholat dhuha berjama’ah, mengaji serta 

hafalan, kultum setelah sholat dhuhur dan mengarahkan peserta didik 

untuk selalu berbuat baik. 

 

3. Bagaimana cara anda untuk menerapkan karakter Islami? 

Jawab: membiasakan anak untuk makan dan minum dengan duduk, salam 

kepada guru saat bertemu, berbicara dengan sopan kepada yang lebih 
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tua. Selain membiasakan juga menasehati atau mengarahkan serta 

memberikan contoh kepada peserta didik untuk berbuat kebaikan. 

 

4. Bagaimana dengan reward dan punishmen yang anda berikan kepada peserta 

didik? 

Jawab: reward untuk peserta didik itu berupa uang belajar atau piala yang 

biasanya diberikan sekolah, kalo pendidik biasanya Cuma kasih 

ucapan selamat dan motivasi kepada peserta didik untuk dapat 

mempertahankan prestasinya. 

 

5. Bagaimana Apa kendala dari pembentukan karakter Islami? 

Jawab: kendalanya itu ketika kebiasaan yang telah kita tanamkan di sekolah 

itu sudah bagus akan tetapi orang tua tidak melanjutkannya ketika anak 

berada di rumah.  

 

6. Bagaimana karakter Islami peserta didik? 

Jawab: Perkembangan dari pembentukan karakter Islami yang dilakukan di 

MI Muhammadiyah 05 ini saya rasa sudah cukup bagus, saya tau 

karena saya sudah mengajar disini selama 5 tahun sebagai guru 

pendidikan agama Islam. Pembentukan karakter disini lebih 

menggunakan adab kebiasaan seperti mengucapkan salam dan sholat 5 

waktu yang selalu dipantau.  Memantaunya ya dengan kita 

membiasakan mereka sholat berjama’ah saat dhuhur dan ashar, 

kemudian untuk sholat magrib dan isya’ kami bekerja sama dengan 

orang tua wali murid untuk memantau ibadah anaknya, kemudian 

untuk sholat subuh itu ada program subuh call dimana nanti guru akan 

mengingatkan orang tua wali murid agar mengajak anaknya untuk 

sholat subuh. Sholat itu sangat penting selain untuk ibadah, kita juga 

bisa ambil manfaatnya untuk membentuk karakter anak yaitu kita bisa 

melihat kedisiplinan anak dengan ketepatan waktu mereka untuk 

menuju masjid. Kemudian makan sambil duduk juga memiliki 
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pengaruh baik. Kalo ngaji disini itu menggunakan metode tajdid yang 

akan bisa kita lihat anak akan belajar mandiri, karena anak akan 

diberikan sebuah metode kemudian metode itu harus mereka 

kembangkan sendiri agar mereka cepat berkembang dalam mengaj 

 

7. Bagaimana pelaksanaan sistem full day school di sekolah ini? 

Jawab: sistem full day school ini di mulai dari pukul 06.45 – 15.00. Sebelum 

kegiatan belajar mengajar dimulai peserta didik diarahkan terlebih 

dahulu ke masjid untuk melaksanakan sholat dhuha berjama’ah. 

Kemudian setelah peserta didik masuk kedalam kelas masing-masing 

terlebih dahulu mereka harus mengaji atau membaca buku bacaan 

yang ada dalam kelas. Kegiatan belajar mengajar diakhiri pada pukul 

12.30 dan dilanjutkan dengan istirahat, makan, sholat dhuhur 

berjama’ah di masjid. Setelah sholat dhuhur peserta didik akan masuk 

kembali ke dalam kelas untuk melaksanakan bimbingan belajar 

sampai sholat ashar. 

 

8. Apakah sistem full day school dapat membantu proses pembentukan karakter 

Islami? 

Jawab: sejauh ini saya amati perkembangannya sudah cukup bagus bagi 

peserta didik. Sistem full day school sangat membantu keberhasilan 

dari proses pembentukan karakter Islami agar dapat tertanam pada diri 

peserta didik. 

 

 


