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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah
Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Swt. yang paling sempurna 

di antara makhluk ciptaan Allah Swt lainnya, karena manusia diberikan akal 

pikiran yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Swt. Manusia terlahir 

suci yaitu suci hati maupun jiwanya, akan tetapi adapun titik kelemahan dari 

manusia adalah nafsu, amarah dan hal yang bersifat keduniawian. Hal-hal 

tersebut menyebabkan fitrah manusia tidak berkembang sebagaimana 

mestinya. Salah satu cara untuk mengembangkan fitrah atau potensi yang 

positif  dalam diri manusia melalui pendidikan.  

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer pendidikan 

merupakan proses pengubahan cara berfikir atau tingkah laku dengan cara 

pengajaran, penyuluhan dan latihan.1 Proses pendidikan merupakan usaha

membimbing dan mengarahkan potensi hidup manusia. Potensi hidup 

manusia itu ada kebutuhan jasmani, naluri atau khasiyyat serta akal dan 

pikiran yang memungkinkan terjadinya perubahan dalam kehidupan 

pribadinya sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial serta dalam 

hubungannya dengan lingkungan sekitar tempat ia hidup. Proses tersebut di 

dasari oleh nilai-nilai Islam yang melahirkan akhlakul karimah untuk 

kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka dapat dikatakan bahwa pendidikan 

1Salim, Peter dan Salim, Yeni, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern 
English Press, 1995), Edisi Kedua, hal. 353. 
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adalah persoalan hidup dan kehidupan. Menurut Muhammad Fadhil Al-

Jamaly, bahwa pendidikan Islam adalah proses pengarahan menuju kehidupan 

manusia yang lebih baik dan mengangkat derajat kemanusiaan sesuai dengan 

kemampuan dasar (fitrah) dan kemampuan ajarnya.2 

   Menurut Athiyah al-Abrosi, pendidikan budi pekerti dan akhlak 

termasuk jiwa pendidikan Islam dan mencapai akhlak sempurna merupakan 

tujuan yang sebenarnya dari pendidikan Islam dan terbentuklah kepribadian 

muslim.3 Oleh karenanya, pendidikan Islam seharusnya mengubah 

pengetahuan agama yang selama ini berpusat pada pengetahuan menjadi lebih 

berpusat pada motivasi bagi peserta didik untuk mengimplementasikan secara 

nyata dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.  

   Pendidikan karakter adalah sebuah sistem yang menanamkan nilai-

nilai karakter pada peserta didik, yang mengandung komponen pengetahuan, 

kesadaran individu, tekad serta adanya kemauan dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, 

sesama manusia, lingkungan, maupun bangsa, sehingga akan terwujud insan 

kamil. 4 

   Tidak dapat disangkal bahwa persoalan karakter dalam kehidupan 

manusia sejak zaman dahulu hingga zaman yang akan datang, merupakan 

persoalan yang besar dan penting. Karakter manusiawi itu dalam bentuknya 

                                                           
2Mohammad Karim, Pendidikan Kritis Transformatif(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), hal. 

178. 
3Athiyah Al-Abrosi, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam  (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 

hal.1. 
4Nurla Isna Aunillah, Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah (Jakarta: 

Laksana, 2011), hal. 18-19. 
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ada yang baik dan ada yang buruk dapat menimbulkan akibat-akibat berantai 

dari satu generasi ke generasi berikutnya, dimana pendidikan karakter bukan 

saja memperbaiki kehidupan dan masyarakat sekarang, tetapi juga akan 

menjadi landasan yang baik untuk generasi-generasi yang akan datang.5 

   Cara menanggulangi beberapa permasalahan akibat runtuhnya 

karakter adalah dengan menghilangkan atau memperbaiki faktor-faktor 

penyebabnya. Adapun lima ranah pendidikan yang dapat menumbuhkan 

karakter yang baik, yaitu keluarga, diri sendiri, pemerintah, sekolah, 

lingkungan, dan masyarakat.6 

Pendidikan karakter merupakan program pengajaran di sekolah 

untuk mengembangkan perilaku maupun watak peserta didik dengan cara 

menghayati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral 

dalam kehidupannya melalui kejujuran, dapat dipercaya, disiplin, dan kerja 

sama yang menekankan pada ranah afektif (perasaaan atau sikap) tanpa 

meninggalkan ranah kognitif (berfikir rasional) dan ranah psikomotorik 

(keterampilan).7 

   Tujuan pendidikan karakter dalam seting sekolah ialah:8
pertama 

untuk memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu 

sehingga terbentuk dalam perilaku anak, baik ketika proses sekolah maupun 

setelah proses sekolah (setelah lulus dari sekolah). Penguatan memiliki 

                                                           
5Mohammad Mustari, Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan Karakter (Yogyakarta: 

LaksBang PRESSindo, 2011). hal. xi-xii. 
6
Ibid, hal. xv. 

7Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2011), hal.25. 

8Dharma Kesuma, dkk, Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah (Bandung: 
PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 9-11. 
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makna adanya hubungan antara penguatan perilaku melalui pembiasaan di 

sekolah dengan pembiasaan di rumah. Kedua, mengoreksi perilaku peserta 

didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. 

Tujuan ini memiliki makna bahwa pendidikan karakter sasaran untuk 

meluruskan berbagai perilaku anak yang negatif menjadi positif.Ketiga adalah 

membangun hubungan yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam 

memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama. Tujuan ini 

memiliki makna bahwa proses pendidikan karakter di sekolah harus 

dihubungkan dengan proses pendidikan di keluarga. Karena penguatan 

perilaku merupakan suatu hal yang menyeluruh bukan suatu cuplikan dari 

rentangan waktu yang dimiliki oleh anak.  

Oleh karenanya, pembelajaran dapat dilakukan di luar kelas, dan  

tidak harus di dalam kelas. Pendidikan harus menerapkan nilai-nilai karakter, 

seperti religius, toleransi, peduli lingkungan, demokratis, dsb. Hal ini sesuai 

dengan tujuan pendidikan yang tertulis dalam UUD no 20 tahun 2003 yakni 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
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mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”.9 

   Nilai yang terkenal dan melekat yang mencerminkan akhlak/ 

perilaku tercermin Nabi Muhammad Saw., yaitu:10 (1) sidik, (2) amanah, (3) 

fatonah, (4) tablig. Karena Nabi Muhammad Saw., juga terkenal denga 

karakter kesabarannya, ketangguhannya, dan berbagai karakter lain. Sidik 

yang berarti benar, mencerminkan bahwa Rasulullah berkomitmen untuk 

kebenaran, selalu berkata dan berbuat benar, serta berjuang dan membela 

kebenaran. Amanah yang berarti dapat dipercaya, mencerminkan bahwa apa 

yang dilakukan dan dikatakan Rasulullah dapat dipercaya, baik oleh kaum 

muslim maupun non muslim. Fatonah yang berarti cerdas, mencerminkan 

perilaku Rasulullah dapat dipertanggungjawabkan kehandalannya dalam 

memecahkan masalah. Tablig yang berarti komunikatif, mencerminkan 

bahwa siapa yang menjadi lawan bicara Rasulullah, maka orang tersebut akan 

mudah memahami apa yang dimaksud oleh Rasulullah.  

Sejak tahun 2010 pemerintah melalui Kementrian Pendidikan 

Nasional mencanangkan penerapan pendidikan karakter bagi semua tingkat 

pendidikan, baik dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Alasan 

pemerintah mencanangkan program penerapan pendidikan karakter ini, sebab 

selama ini dunia pendidikan dinilai kurang berhasil dalam mencetak lulusan 

yang bermartabat. Dunia pendidikan dinilai hanya mampu mencetak lulusan 

yang unggul dalam tingkat intelektualitas yang memadai. Banyak lulusan 
                                                           

9Najib Sulhan, Pengembangan Karakter dan Budaya Bangsa (Surabaya: Jaring Pena, 2011), 
hal. 8. 

10Dharma Kesuma., Op.Cit., hal. 11-12. 
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sekolah yang mempunyai nilai tinggi (walaupun terkadang sebagian nilai 

diperoleh dengan cara tidak murni), berotak cerdas, mampu menyelesaikan 

mata pelajaran dengan sangat tepat, akan tetapi justru tidak memiliki perilaku 

yang cerdas. 11 Dunia pendidikan juga berperan sebagai pusat pengembangan 

ilmu dan sumber daya manusia, pusat penelitian sekaligus kebudayaan. 

Sistem pendidikan yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada ranah 

kognitif peserta didik, sehingga melahirkan lulusan yang cerdas tetapi tidak 

bermoral.12 Padahal jika kita lihat mata pelajaran agama mudah dalam 

memahami dan menghafalnya. Akan tetapi, kondisi dan fakta kemerosotan 

karakter yang terjadi saat ini menegaskan bahwa semua guru yang mengajar 

mata pelajaran apapun baik itu agama maupun mata pelajaran yang lain harus 

menekankan pentingnya pendidikan karakter pada peserta didik.13 

   Kenyataan yang terjadi di atas tidak terlepas dari pemahaman 

mengenai agama dan keberagamaan (religiusitas). Nilai-nilai agama yang 

dihafal hanya berhenti pada daerah kognisi, tidak sampai menyentuh hati 

nuraninya atau afeksi dan psikomotorik. Pendidikan yang bisa menstabilkan 

kondisi tersebut. Menurut Zakiah Drajat, mengenai kemerosotan akhlak 

disebabkan oleh kurangnya jiwa agama pada diri seseorang dan kurang 

terlaksananya pendidikan agama sebagaimana mestinya baik itu di keluarga, 

sekolah dan masyarakat, sedangkan saat ini tugas agama cenderung sebagian 

dipercayakan kepada guru pendidikan agama Islam. Dalam surat An-Nahl 

                                                           
11

Ibid., hal.9-11 
12A.Qodri Azizy, Pendidikan (Agama) untuk Membangun Etika Sosial (Semarang: Aneka 

Ilmu, 2002), hal. 8-14. 
13Zubaedi., Op.Cit., hal.5 
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ayat 90 disebutkan bahwa “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku 

adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.14 

   Surat An-Nahl ayat 90 Allah Swt., menyerukan agar manusia tidak 

saling merugikan baik itu dengan melakukan perbuatan keji, kemungkaran, 

maupun permusuhan. Seperti apa yang dilakukan Rasulullah Saw., ketika 

menyebarkan ajaran agama Islam dengan akhlakul karimah, sehingga bisa 

menjadi uswatun hasana bagi kaum umat Islam. Begitu pula dengan 

pendidikan agama yang ditanamkan sejak dini seharusnya bisa menekankan 

pada akhlakul karimah.  

   Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kemrosotan moral anak-anak. Oleh karena itu, pendidikan saat 

ini sangat dtuhkan untuk meminimalisir perilaku-perilaku yang menyimpang 

pada anak. Sesuai dengan kenyataan yang dapat dilihat  sebagaimana uraian 

di atas, penanaman karakter khususnya akhlakul karimah dalam Islam, 

menjadi sesuatu yang sangat berarti untuk memadai penanaman akhlakul 

karimah terhadap peserta didik  oleh tenaga-tenaga pendidik.  

   SD Muhammadiyah 08 yang terletak di Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang merupakan salah satu sekolah yang mencerminkan syariat Islam 

dengan warna dan corak yang berittiba’ pada Rasulullah Saw. Dengan 

demikian, mampu menghasilkan generasi yang siap menjadi Khalifatullah Fil 

                                                           
14Zakiah Darajat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hal.125. 
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Ardi yang berwawasan IMTAQ dan IPTEK. Sekolah ini juga 

mengembangkan pendidikan yang komprehensif, meliputi Intelektual (IQ), 

Emosional (EQ), dan Spiritual (SQ). Kurikulum yang digunakan adalah 

KTSP terpadu (Diknas dan Persyarikatan Muhammadiyah) dengan metode 

pembelajaran PAKEM. Sehingga dengan adanya perpaduan ini, lulusan dari 

sekolah ini memiliki nilai plus dalam pemahaman Bahasa Arab dan nilai-nilai 

ke-Islaman.Sekolah ini juga melaksanakan pembentukan karakter pada 

peserta didik, dimana dari pihak madrasah menginginkan agar peserta 

didiknya berprestasi dan berkualitas dalam bidang intelektual maupun bidang 

keagamaan. Pembelajaran di sekolah tersebut, tidak hanya mengembangkan 

prestasi di pendidikan umum dan keagamaan saja, melainkan juga berusaha 

menanamkan dan mengembangkan pendidikan karakter. Oleh karena itu, 

diadakan pembiasaan yang menunjang pembentukan karakter, yaitu kegiatan 

pembelajaran dimulai dengan tadarrus Al-Qur’an dan pembelajaran Al-

Qur’an intensif pada akhir jam pelajaran sekolah. Kegiatan di luar 

pembelajaran antara lain sholat dhuha berjamaah dilakukan setiap hari 

dimulai pada pukul 07.00 WIB sesuai dengan jadwal, sholat dzuhur 

berjamaah, dan kultum setelah sholat dhuha. Kemudian ekstrakurikuler yang 

harus diikuti peserta didik adalah drum band, tapak suci, kepanduan hizbul 

wathan. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan bertujuan agar peserta didik 

memiliki karakter dasar yaitu: disiplin, taat beragama, jujur, tanggung jawab, 
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kerjasama, adil, dan peduli. Maka dari itu, pendidikan di SD Muhammadiyah 

08 Dau Malang mengarah kepada pembentukan karakter religius.15 

   Senada dengan pemaparan di atas, pembelajaran di SD 

Muhammadiyah 08 Dau Malang membiasakan peserta didik untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung terbentukanya karakter 

religius. Kegiatan-kegitan tersebut sudah dibiasakan mulai kelas I sampai 

kelas VI. Sejak kelas I peserta didik sudah diajak untuk sholat dhuha 

berjamaah, yang mana rata-rata masih susah untuk diatur. Meskipun awalnya 

mereka melakukannya karena terpaksa, seiring berjalannya waktu peserta 

didik terbiasa karena dilakukan berulang-ulang.16 

  Berdasarkan hasil observasi pendahuluan, maka peneliti ingin 

mengungkap bagaimana pembentukan karakter religius melalui kegiatan-

kegiatan yang rutin dilakukan oleh sekolah tersebut. Maka penelitian ini 

diberi judul, “Pembinaan Karakter Religius pada Peserta didikKelas V 

SD Muhammadiyah 08 Dau Malang”. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 08 Dau Malang, tanggal 04 

Maret 2017. 
16Hasil wawancara dengan Wali Kelas I SD Muhammadiyah 08 Dau Malang, tanggal 04 

Maret 2017.  
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi pembinaan larakter religius 

pada peserta didikkelas V SD Muhammadiyah 08 Dau Malang? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan karakter religius pada peserta 

didikkelas V SD Muhammadiyah 08 Dau Malang? 

3. Apa kendala yang dihadapi dalam pembinaan karakter religius pada 

peserta didikkelas V SD Muhammadiyah 08 Dau Malang? 

 

B. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini diadakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi pembinaan karakter 

religius pada peserta didikkelas V SD Muhammadiyah 08 Dau Malang. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan karakter religius pada peserta 

didikkelas V SD Muhammadiyah 08 Dau Malang. 

3. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam pembinaan karakter 

religius pada peserta didikkelas V SD Muhammadiyah 08 Dau Malang. 
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C. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoretis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengembangan keilmuan terhadap hal-hal baru mengenai pembianaan 

karakter religius di sekolah.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi Lembaga Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai 

pembentukan karakter, khususnya pembinaan karakter religius. 

b. Bagi Peneliti Berikutnya 

Penelitian ini mampu dijadikan suatu bahan referensi dalam 

menerapkan pendidikan karakter untuk mewujudkan pendidikan yang 

lebih baik. 

c. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan gambaran serta wawasan tentang 

pendidikan karakter, khususnya karakter religius. 
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D. Batasan Istilah 
1. Pembinaan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara bahasa pembinaan 

mempunyai arti (1) proses, cara, perbuatan membina (negara ds); (2) 

pembaharuan; penyempurnaan; (3) usaha, tindakan, dan kegiatan yang 

dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih 

baik.17 Sedangkan menurut istilah pembinaan adalah usaha dan tindakan 

dari suatu proses pembaharuan kegiatan yang dilakukan secara berdaya 

guna serta berhasil dengan baik. Pembinaan juga dapat diartikan 

merupakan bantuan dari perorangan atau kelompok orang yang ditujukan 

kepada orang lain atau sekelompok orang lain melalui materi atau kegiatan 

pembinaan dengan maksud mengembangkan kemampuan sesuai dengan 

apa yang diharapkan.18 

Secara operasional yang dimaksud pembinaan dalam penelitian ini 

meliputi serangkaian usaha atau kegiatan-kegiatan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, dan hasil.  

2. Karakter  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara bahasa karakter 

adalah tabiat; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan yang lain; watak.19Karaker berkenaan 

pada orang atau bukan orang. Dalam pendidikan karakter, kata ini 

                                                           
17Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 
2008), hal. 202. 
18Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 144. 
19Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, Op.Cit., hal. 639. 
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berkenaan dengan orang. Karakter berkenaan dengan kualitas (bukan 

kuantitas) dan reputasi orang. Karakter juga berkenaan dengan daya 

pembeda atau pembatas, yakni membedakan atau membatasi yang satu 

dengan yang lainnya. Karakter merujuk pada kualitas negatif atau positif. 

Simpulannya, karakter adalah sebuah kata yang merujuk pada kualitas 

orang dengan karakteristik tersebut.   

Usaha yang dilakukan dunia pendidikan untuk membentuk 

karakter yang positif melalui pendidikan karakter. Menurut Ratna 

Megawangi, pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik 

anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memberikan 

kontrsi yang positif bagi masyarakat.20 

Menurut Ratna Megawangi, adapun nilai-nilai 9 pilar karakter 

terdiri dari: 1) cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya, 2) tanggung 

jawab, kedisiplinan, dan kemandirian, 3) kejujuran, 4) hormat dan santun, 

5) kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama, 6) percaya diri, kreatif, kerja 

keras, dan pantang menyerah, 7) keadilan dan kepemimpinan, 8) baik dan 

rendah hati, 9) toleransi, cinta damai, dan persatuan.21 

Berkenaan dengan penelitian, karakter yang dimakasud adalah 

usaha yang dilakukan sekolah untuk menerapkan nilai-nilai kehidupan 

kepada peserta didik untuk menjadikan pribadi yang sesuai dengan 

                                                           
20Dharma Kesuma., Op.Cit., hal.5. 
21Ratna Megawangi Ph.D, Pengembangan Program Pendidikan Karakter di Sekolah: 

Pengalaman Sekolah Karakter, diakses pada tanggal 16 Juni 2017 dari 
http://repository.ut.ac.id/2486/1/fkip201002.pdf 
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ketentuan ajaran agamanya. Fokus penelitian ini adalah usaha 

menanamkan karakter religius kepada peserta didik untuk menjadikannya 

pribadi muslim yang ideal sesuai dengan ajaran agama Islam.  

3. Religius 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara bahasa religius 

berarti taat pada agama; saleh.22 Sedangkan secara istilah kata dasar dari 

religi berasal dari kata religion, yang berarti agama atau kepercayaan akan 

adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. Religius merupakan 

implementasi dari ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh 

karenanya, karakter religius ini perlu diterapkan secara maksimal kepada 

peserta didik. Karakter religius ini sangat dtuhkan peserta didik dalam 

menghadapi perubahan zaman, dimana peserta didik diharapkan mampu 

berperilaku dengan baik dengan ketentuan agama.  

Pendidikan karakter religius merupakan usaha aktif guna 

membentuk sikap dan perilaku yang patuh dan taat dalama melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap agama lain, dan mampu 

hidup rukun dengan agama lain.23 Karakter religius ini bisa dimiliki oleh 

seseorang ketika telah mentaati dan patuh kepada ajaran agamanya serta 

mampu menjalin hubungan baik dengan pemeluk agama lain.  

Berdasarkan pemaparan di atas, religius yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah terbentuknya karakter seseorang yang taat dalam 

                                                           
22Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, Op.Cit., hal. 1190. 
23Nur Rosyid dkk, Pendidikan Karakter Wacana dan Kepengaturan (Yogyakarta: Mitra 

Media, 2013), hal.158. 



20 
 

ajaran agama Islam, baik dari segi ibadahnya maupun perilaku yang sesuai 

dengan ajaran agama Islam. 

4. Peserta didik 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara bahasa peserta 

didik berarti (1) anak atau orang yang sedang belajar, sekolah; (2) pengikut 

suatu ajaran agama, kepercayaan, dsb.24  Sedangkan secara istilah peserta 

didik adalah pencari hakikat dibawah bimbingan dan arahan seorang 

pembimbing spiritual (mursyid). Penyebutan peserta didik ini juga dipakai 

untuk menyebut peserta didik pada sekolah tingkat dasar dan menengah, 

sementara untuk perguruan tinggi lazimna disebu dengan mahapeserta 

didik(thalib).
25 

Berdasarkan pemaparan di atas, peserta didik bisa disebut dengan 

anak didik yang membutuhkan bimbingan dan arahan untuk 

mengembangkan potensi dirinya secara konsisiten melalui proses 

pendidikan. Dalam penelitian ini peserta didik yang dimaksud adalah 

peserta didik yang berada dalam taraf pendidikan, dimana membutuhkan 

bimbingan dan arahan untuk menemukan jati dirinya dan mengembangkan 

potensi dan bakat yang ada pada dirinya. 

 

 

 

                                                           
24Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, Op.Cit., hal. 986. 
25Muhammad Muntahn, Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 120. 



21 
 

E. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yakni: 

1. BAB I, Pendahuluan.  

Pada bab ini peneliti membahawa seputar gambaran masalah umum yang 

terkait dengan penelitian. Adapun pada bab ini terdapat sub-bab latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

penulisan, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II, Kajian Pustaka. 

Pada bab ini peneliti membahas studi kepustakaan yang berkaitan dengan 

kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan bahasan judul 

skripsi. Diantaranya kajian penelitian terdahulu, kajian seputar karakter 

yang mencakup: 1) pengertian karakter, 2) pengertian pendidikan 

karakter, 3) tujuan pendidikan karakter, 4) prinsip pendidikan karakter, 5) 

fungsi pendidikan karakter, 6) nilai-nilai karakter, 7) model-model 

pendidikan karakter, 8) indikator keberhasilan pendidikan karakter, 9) 

pengaruh pendidikan karakter, 10) pengertian karakter religius, 11) 

macam-macam nilai karakter religius, serta pembinaan karakter di 

Sekolah Dasar (SD) yang mencakup: 1) pembinaan karakter di sekolah, 

2) tujuan pembinaan karakter di sekolah, 3) nilai-nilai di Sekolah Dasar 

(SD), 4) strategi pembinaan karakter di Sekolah Dasar (SD), dan 5) 

karakteristik peserta didik SD dari sudut perkembangan moral. 

3. BAB III, Metode Penelitian. 

Pada bab ini peneliti membahas metode penelitian yang akan digunakan 

pada skripsi. Adapun diantaranya, pendekatan penelitian, 
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informanpenelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan uji 

keabsahan data. 

4. BAB IV, Pembahasan Hasil Penelitian. 

Pada bab ini peneliti membahas dan menyajikan data terkait dengan data-

data hasil penelitian. 

5. BAB V, Kesimpulan dan Saran. 

Pada bab ini peneliti akan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian 

yang dilakukan, dan saran dari peneliti.  

 


