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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dalam Membentuk Kepribadian 

Muslim Peserta Didik 

Ada beberapa hal yang akan dibahas pada bagian ini, yaitu: 

1. Kegiatan Keagamaan  

a. Seputar Kegiatan Keagamaan 

Kegiatan keagamaan terdiri dari dua kata yaitu kegiatan dan 

keagaamaan. Kegiatan sendiri mempunyai arti sebuah aktivitas atau 

kesibukan. Dalam buku psikologi kepribadian dikatakan “aktivitas 

adalah suatu perbuatan yang menjelmakan perasaan-perasaan dan 

pikiran-pikiran yang dikendalikan oleh yang melakukan. 
11

 

Keagamaan yang berasal dari kata dasar agama yang 

mendapatkan awalan “ke” dan akhira “an” yang mengandung arti hal-

hal yang berkaitan dengan agama.Menurut majid dalam buku manusia 

dan agama mengatakan agama adalah ikatan-ikatan yang harus 

dipegang dan dipatuhi manusia, ikatan antara manusia dengan kekuatan 

yang lebih tinggi atau ikatan antara manusia dengan Tuhannya.
12

 

Menurut Harun Nasution, Agama sendiri secara definisi memiliki 

arti :   
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1) Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan 

gaib yang harus dipatuhi  

2) Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia  

3) Mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan 

pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang 

mempengaruhi perbuatan -perbuatan manusia.  

4) Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara 

hidup tertentu  

5) Suatu sistem tingkah laku (code of conduct) yang berasal dari 

sesuatu kekuatan gaib.  

6) Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini 

bersumber pada suatu kegiatan gaib.  

7) Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Rasul.
13

 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan kegamaan 

adalah semua kegiatan yang ada hubungannya dengan agama, baik berupa 

kepercayaan maupun nilai-nilai yang menjadi rutinitas dalam kehidupan 

sehari-hari dan menjadikan pedoman untuk menjalani hubungan kepada 

Allah SWT agar bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

b. Tujuan Kegiatan Keagamaan  

Tujuan dilaksanakannya kegiatan keagamaan yaitu :  

1) Membina dan membangun hubungan yang teratur dan serasi antara 

manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia, manusia 
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dengan lingkungannya dalam rangka membina masyarakat yang 

bertaqwa kepada Allah.  

2) Menambah ilmu pengetahuan Agama  

3) Memperdalam pengetahuan peserta didik mengenai materi yang 

diperoleh di kelas  

4) Menjadikan pribadi seorang agar lebih dekat dengan Allah SWT.  

5) Serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya.
14

 

Lainnya disebutkan dalam Al-quran tentang anjuran kepada kita agar 

melakukan yang ma‟ruf dan meninggalkan yang mungkar, yaitu 

disebutkan dalam QS. Ali-Imran ayat 104, sebagai berikut :  

َىَتَنَهََمَىَنَمَ َََ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ َيأََمَشََنََببَىَمَعَشَفَََ  ََ َأَمَتََيَذَعَُنََإَىىَاَىَخَيَشَََ َ  َ  َ  َ  َ  َََ  َ َ  َ  َ
  ََ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ َ   َََ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ

 ََ

ٌََمَاَىَمَفَيَحُنَََ َئَلَ ىََ أََ َنََعَهَاَىَمَىَنَشَََََ ٍََُ َيَى ََ ََ َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ َ  َ  َ
  ََ  َ  َ َ َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ  ََ﴿َ٤٠١﴾ 

 

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan 

umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang 

ma´ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang 

yang beruntung.”  

 

Dari ayat tersebut diketahui bahwa peserta didik disekolah 

harus beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa, 

memiliki pengetahuan dan keterampilan, dan berkerpibadian yang 

baik. Sebagai peserta didik sudah menjadi kewajibannya untuk 

mencari ilmu disekolah, oleh karena itu peserta didik harus 
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berkpribadian yang baik disekolah dan meninggalkan prilaku yang 

buruk dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Seperti contoh 

peserta didik tidak bolos pada jam sekolah.  

Pendidikan agama tidak hanya diajarkan pada saat proses 

belajar mengajar saja, peserta didik yang sudah memperoleh 

pelajaran agama diharapkan bisa mengamalkan dalam kehidupan 

sehari-harinya. Disinilah fungsi kegiatan keagamaan, yang bertujuan 

untuk memberikan kesempatan pada peserta didik-peserta didik untuk 

memperoleh pengalaman dalam menjalankan apa yang diperintahkan 

oleh agama Islam. Misalnya : menjalankan Sholat berjamaah, tidak 

hanya dilakukan disekolah saja, melainkan dirumah juga harus 

dibiasakan untuk mengamalkan sholat berjamaah.  

2. Macam-Macam Kegiatan Keagamaan.  

Kegiatan Keagamaan menurut Depdiknas jenis-jenisnya ada 6 

macam, yaitu :  

a. Melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing  

b. Memperingati Hari-hari besar Agama 

c. Melaksanakan perbuatan amal sesuai dengan norma agama 

d. Membina toleransi kehidupan antar umat beragama 

e. Mengadakan lomba yang bersifat keagamaan  

f. Menyelenggarakan Kegiatan seni yang bernafaskan keagamaan.
15
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Pada penelitian ini disebutkan beberapa kegiatan keagamaan yang 

digunaka sebagai variabel objek penelitian di sekolah. Adapun kegiatan 

keagamaan yang yang dimaksud adalah sebagai berikut :  

1. Shalat Fardhu (Berjamaah) 

Sebagai seorang muslim, sudah mengenal dengan shalat 

fardhu. Karena ibadah ini merupakan ibadah wajib yang harus 

dilaksanakan sehari lima kali yaitu, Shubuh, duhur, ashar, maghrib 

dan isya‟. 

a. Pengertian shalat.  

Secara bahasa, shalat bermakna doa, seperti tercantum pada 

surat At-Taubah ayat 103, sebagai berikut :  

َمَََ ٍَ ََعَيَي َصوََ ٍَبَََ َمََب ٍَ ي َتَزمََ ٌََمَََ َش َمََصَذَقَتََتَطٍََ ٍَ اَى ََ َخَزََمَهََأَمَُ  َ  َ  َ   ََ َ   َ  َ  َ ََ َ  ََ  َ  َ َ   َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ   َ  َ  َ  ََ   ََ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ َ َ  ََ

َّللَاَََسَميَعََعَييمََ ٍََمَََََ ََ َإَنََصََلَتَلََسَنَهََى َ َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  ََ﴿َ٤٠١﴾ 
 

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, 

dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan 

mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi 

Maha Mengetahui” 

 

Dalam ayat ini, shalat yang dimaksud sama sekali bukan 

dalam makna syariat, melainkan dalam makna bahasanya secara 

asli yaitu “doa”. Doa yang dimaksudkan di sini adalah doa dalam 

hal kebaikan. Dan dapat dipahami bahwa bacaan-bacaan di dalam 

ibada shalat merupakan rangkaian doa seorang muslim kepada 

https://www.mushaf.id/surat/at-taubah/103/


15 
 

  
 

Allah SWT. Menurut syariah shalat difenisikan ibadah kepada 

Allah SWT, yang berupa perkataan dan perbuatan dengan syarat 

dan rukun yang telah ditentukan, yang dimulai dengan takbiratul 

ihram dan diakhiri dengan salam.
16

 

Selain suatu kewajiban shalat juga merupakan tiang agama, 

sehingga ketika shalat ditegakkan oleh umat muslim berarti 

memperkuat agama. Allah SWT tidak akan memerintahkan sesuatu 

yang tidak mengandung hikmah atau manfaat. Selain sebagai 

pencegah dari perbuatan keji dan munkar dan bisa memberikan 

manfaat yang jauh lebih besar yaitu jika shalat jika dilakukan pada 

waktunya serta dilakukan secara berjamaah.  

Dalam buku fiqih ibadah dijelaskan dikerjakan dengan 

sesempurna mungkin maka akan terbina 7 disiplin, yaitu :  

1) Disiplin kebersihan  

 Dengan shalat yang sempurna, maka pengamalnya akan 

selalu bersih dan tetap dalam kebersihan badan, pakaian, tempat 

maupun lingkungan.  

2) Disiplin Waktu  

Melaksanakan shalat tepat waktu, maka akan selalu 

ingat waktu-waktu dimana waktu beribadah dan waktu bekerja.  
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3) Displin kerja  

Dalam shalat terdapat tata tertib yang harus dipatuhi dan 

ketika melaksanakan shalat sendirian, maka dirinya sendirilah yang 

menjadi pemimpin untuk mematuhi Allah SWT, begitu pada saat 

shalat berjamaah yang dipatuhi adalah komando imam. Dari sinilah 

orang yang melaksanakan shalat akan mempunyai ketertiban.  

4) Disiplin berfikir  

Kekhusyu‟an dalam shalat akan melatih kosentrasi 

pelaksanaannya. Kosentrasi yang tinggi dapat mendisiplinkan cara 

berfikirnya dalam memecahkn segala persoalan yang dihadapi.  

5) Disiplin mental  

Jika shalat dapat dilakukan sesempurna mungkin, maka 

dapat membimbing pelaksananya kepada ketenangan bati, 

ketentraman psikologis dan keteguhan mental.  

6) Disiplin moral  

Shalat dikatakan mencegah dari perbuatan yang keji. 

Karena dengan shalat yang sempurna dapat menjadikan manusia 

bermoral tinggi.  

7) Disiplin persatuan  

Shalat berjamaah didalam rumah tangga akan membina 

persatuan antar keluarga. Shalat berjamaah dimasjid akan 

membina persatuan seluruh anggota masyarakat sekitarnya. 
17
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b. Dasar Pelaksanaan Shalat  

Shalat diwajibkan dengan dalil yang ada di Al-Qur‟an dan As-

sunnah. Tidak ada yang menolak kewajiban shalat kecuali orang-orang 

kafir. Sebab semua dalil yang ada menunjukkan kewajiban shalat secara 

mutlak untuk semua orang yang mengaku beragama Islam yang sudah 

akil baligh. Adapun dasar pelaksanaan shalat terdapat pada sumber 

ajaran Islam, sebagai berikut ini :  

1. Dalil dari Al-Qur‟an  

Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur‟an pada surat Al-

Baqarah ayat 43, sebagai berikut :  

اَسَمَعُاََمَعَاىَشاَمَعيهََ اَاىَزَمبَةَََ آتَُ َأَقيَمُاَاىَصََلَةَََ ََ ََ َ  َ  َ َ  َ ََ َ  َ  َ َََ  َ  َ  َ َ  َ  َََ َ  َ ََ َََ  ََ  َ  ََ  َ  َ ََ َََ  َ  َ  ََ  ََ﴿َ١١﴾ 

 
Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan 

ruku´lah beserta orang-orang yang ruku´” 

َأَقَمَاىَصََلَةََََإَنَاىَصََلةََا َحَيََإَىَيَلََمَهَاَىَنَتبَةَََ َ ََتَوََمبَأََ  َ  َ ََ َ  َ  ََ   ََ  َ  َ ََ َ  َ   ََ  َ َ  َ  ََ  َ  َ ََ  َ  َ َ  َ  َ   َََ  َ  َ َ  ََ َ  َ َ  َ  ََ

َىَزَمَشََّللَاَََأَمَبَشََََ اَىَمَىَنَشَََََ ٍََىََعَهَاَىَفَحَشبَءَََ َ ََتَى  َ  َ  َ  ََ   َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ َ َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ

َّللَاَََيَعَيَمََمبََتَصَىَعُنَََ ََ ََ َ  َ  َ  َ  َََ  َ َ  َ   ََ  َ  َ  َ  ََ﴿َ١٤﴾ 
 

Artinya : “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, 

yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya 

shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. 

Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar 

(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan”.  

 

 

https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah/43/
https://www.mushaf.id/surat/al-ankabut/45/
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2. Dalil dari As-Sunnah  

  Di dalam Sunnah Rasullullah, ada banyak sekali perintah 

shalat sebagai dalil yang kuat tentang shalat. Di antaranya adalah 

sebagai berikut : 

ََفأَتََيتًَََ َسَيَم َََ ًَ ََعَيَي َهللَا ََصَيى َهللَا ََسَسَُه ََمَع َأََبيَت ََ َمَىَت  َ  َ  َ  َََ  َ   ََ  َ َ  َ  َ   ََ َ  َ َ َ  َ َ َ  َ َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ

َََ َ ًَ َضَُئ ََ َبَُ َ  َ  ََ  َ  َ ََفَقبَهََىيَ:ََسَوَََفَقَيَتَ:ََأَسأََىَلََمَشاَفَقَتَلََفيََ  ًَ َََحبَجَت  ََ  َ   ََ ََ  َ  َ َ  َ   َ َ  َ  ََََ  َ  َ  َ َََ  َ  َ ََََ  َ َ  َ  ََ ََ  َ  َ  َ َ  َ

ََفَأَعىََيََعَيىَ :َ ََراَكََقبَه ٌََُ َ ََقَيَتَ: ََرَىَل ََغَيَش ََأََ :َ ََقبَه ََاَىَجَىَت   ََ َ َ   َ  َ   َََ ََ  َ  َََ  َ  ََ َ  َ  َ َ ََ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  ََ ََ  َ  َََ  َ  َ  َ  َ َ

َََََوَفَسَلََبَنَثَشَةَاىَسَجَُدَ.ََ  َ َ  َ  َ ََ َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ  )سَايَمسيم(َ 

Aku pernah bermalam bersama Rasulullah shallallahu „alaihi 

wa sallam, lalu aku bawakan beliau air wudhu dan beliau berkata 

kepadaku, „Mintalah!‟ Aku pun berkata, „Aku meminta agar bisa 

menemanimu engkau di Surga.‟ Beliau bertanya, „Tidak ada 

permintaan lain selain itu?‟ Aku menjawab.„ Hanya itu saja,‟ Beliau 

bersabda, „Bantulah aku untuk menolong dirimu dengan banyak 

sujud (dalam shalat). (HR Muslim). 
18

 

Dari kedua ayat yang berasal dari Al-Qur‟an dan As-Sunnah, 

dapat disimpulkan shalat merupakan suatu kewajiban bagi umat 

muslim, shalat juga merupakan tiang agama bagi umat muslim.  

2. Membaca dan Menghafal Al- Qur‟an (Juz Am‟a)  

Membaca merupakan aktivitas yang kompleks dengan 

menggerakan sejumlah besar tindakan yang terpisah-pisah. Adapun 
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yang dimaksud dengan aktivitas yang kompleks dalam membaca adalah 

meliputi pengertian, khayalan dan mengamati serta mengingat-ingat.
19

 

Membaca juga diartikan sebagai proses melisankan paparan yang 

tertulis. Jadi, membaca adalah aktivitas yang kompleks dengan bentuk 

lisan dengan tujuan memahami makna yang terkandung di dalamnya.  

Menghafal adalah suatu proses mental untuk mencamkan dan 

menyimpan kesan-kesan yang nantinya suatu waktu bila diperlukan dapat 

diingat kembali ke alam sadar.
20

 Menghafal juga dikatakan suatu proses 

mengingat, dimana seluruh ayat-ayat Al-Qur‟an yang sudah dihafal harus 

diingat kembali secara sempurna tanpa melihat. Dari uraian diatas bisa 

disimpulkan bahwa menghafal adalah proses yang disengaja menyimpan 

dengan tujuan membacakan kembali nantinya dengan sempurna tanpa melihat.  

Al-Qur‟an menurut bahasa ialah bacaan atau yang dibaca. Kata 

Al-Qur‟an duambil dari isim masdar yang diartikan dengan isim maf’ul, 

yaitu maqru’ (yang dibaca). Al-Qur‟an menurut istilah adalah firman 

Allah SWT, yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi 

langsung dari Allah SWT, kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang 

diterima oleh umat islamdari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. 
21

 

Definisi tersebut telah disepakati oleh para ulama dan para ahli 

ushul, yang telah menyepakati bahwa Al-Qur‟an diturunkan untuk 

menjadi konstitusi bagi umat, sebagai petunjuk bagi seluruh makhluk 
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hidup untuk menjadi bukti atas kebenaran Rasulullah SAW, untuk 

menjadi saksi ia adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT, bahkan 

sebagai mu‟zijat yang abadi.  

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa membaca dan 

menghafal Al-Qur‟an yang dilakukan oleh peserta didik SMP 

Muhmmadiyah 8 Batu adalah suatu aktivitas mengucapkan dan 

membaca isi Al-Qur‟an dengan tujuan untuk menghafalkan sebagian 

surat-surat yang ada dalam Al-Qur‟an, khususnya menghafal Juz Am‟a.  

 

B. Kepribadian Muslim Peserta didik 

1. Seputar Kepribadian Muslim Peserta didik 

Kepribadian dari seorang anak tercermin pada tingkah lakunya sehari-

hari, tingkah laku dari seorang anak masih cenderung aslinya atau tidak 

dibuat-buat. Kepribadian merupakan integrasi dari keseluruhan 

kecenderungan seseorang untuk berperasaan, berkehendak, berpikir, 

bersikap, dan berbuat menurut standart etika berprilaku tertentu. 
22

 

Menurut Hendrianti, kepribadian adalah karakteristik atau cara 

bertingkah laku yang menentukan penyesuaian dirinya yang khas 

terhadap lingkungannya.
23

 Sedangkan dalam Psikologi kepribadian 

menfidinisikan tentang kepribadian yaitu, kepribadian adalah tingkah 

                                                             
22
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laku seseorang yang selalu berkembang yang ada pada dalam diri 

manusia yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan.
24

 

Sedangkan kepribadian muslim dapat diartikan sebagai identitas 

yang dimiliki seseorang sebagai ciri khas dari keseluruhan tingkah laku 

sebagai muslim, baik yang ditampilkan dalam tingkah laku, secara 

lahiriah seperti cara berkata-kata, berjalan, makan, minum, berhadapan 

dengan teman, tamu, orang tua, guru, teman sejawat, sanak famili, dan 

lain-lainnya. Sedangkan sikap batin, seperti penyabar, ikhlas, tidak 

dengki, dan sikap terpuji lainnya yang timbul dari dorongan batin.
25

 

Dari beberapa pengertian tentang kepribadian maupun kepribadian 

muslim itu sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa kepribadian muslim 

adalah suatu tingkah laku sebagai muslim yang dimiliki oleh seseorang 

dan menjadi cirri khas kepribadiannya yang membedakan seseorang 

tersebut dengan orang lain, karena sikap dan tingkah lakunya 

menunjukkan pengabdian kepada tuhan, penyerahan diri kepada-Nya. 

Ada beberapa teori yang bertujuan untuk mengetahui lebih jelas 

tentang kepribadian, yaitu :  

1. Teori Empirisme  

Teori ini beranggapan bahwa kepribadian didasarkan pada 

lingkungan pendidikan yang didapatnya atau perkembangan jiwa 
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yang bergantung kepada pendidikan dengan segala aktivitasnya. 

Dalam arti pendidikan yang bisa membentuk pribadi anak. 

2. Teori Nativisme  

Kepribadian dalam teori ini tergantung dari sifat bawaan, turunan 

sebagai penentu timbulnya tingkah laku seseorang. Menurut teori ini 

sewaktu individu dilahirkan telah membawa sifat-sifat tertentu, dan 

sifat-sifat inilah yang menentukan kepribadian individu yang 

bersangkutan.  

3. Teori Konvergensi  

Teori ini menggabungkan dari dua teori diatas. Yang dimaksudkan 

adalah faktor intern dan faktor lingkungan dalam membentuk 

kepribadian seseorang.
26

 

2. Faktor yang Mempengaruhi Kepribadian Muslim Peserta didik.  

Banyak faktor yang mempengaruhi Kepribadian anak, ada dua 

faktor yang sangat berperan terhadap pembentukan kepribadian anak. 

Faktor-faktor yang dimaksud adalah:  

1) Faktor Internal  

Faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri, dapat 

berupa faktor bawaan sejak lahir yang dipengaruhi keturunan dari 

salah satu sifat orang tuanya atau keduanya.  

 

 

                                                             
26

 Prof.Dr. Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), hal. 

49-51 



23 
 

  
 

2) Faktor Eksternal  

Faktor yang berasal dari luar peserta didik. Biasanya merupakan 

pengaruh dari lingkungan, seperti keluarga, teman, tetangga ataupun 

dari berbagai media audio dan visual.
27

 

3. Tipe Kepribadian Peserta didik.  

Mengetahui tipe kepribadian akan memudahkan dalam membantu 

seseorang untuk bisa mengenal dan memahami jenis kepribadian satu 

sama lain. Menurut Carl Gustav Jung (dalam Psikologi kepribadian) 

membedakan jenis kepribadian :  

1) Ekstrovert  

Dipengaruhi oleh dunia obyektif, yaitu dunia di luar dirinya. 

Orientasinya terutama tertuju keluar pikiran, perasaan, serta 

tindakannya ditentukan oleh lingkungannya. Bersikap positif 

terhadap masyarakat. 

2) Introvert 

Dipengaruhi oleh dunia subyektif, yaitu dunia di dalam dirinya. 

Orientasinya tertuju ke dalam: pikiran, perasaan, serta tindakan-

tindakan ditentukan oleh faktor subyektif. Penyesuaian dengan dunia 

luar kurang baik, jiwanya tertutup, sukar bergaul dan 

penyesuaiannya dengan batinnya sendiri baik.
28

 

Sedangkan ciri-ciri kepribadian muslim peserta didik, menurut Al-

Ashqar yaitu :  
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a) Selalu menempuh jalan hidup yang didasarkan pada didikan 

ketuhanan dengan melaksanakan ibadah dalam arti luas 

b) Senantiasa berpedoman kepada petunjuk Allah untuk 

memperoleh Bashiroh dan furqon (Kemampuan membdekan 

yang baik dan yang buruk) 

c) Merasa memperoleh kekuatan untuk menyerukan dan berbuat 

benar, dan selalu menyampaikan kebenaran kepada orang lain. 

d) Memiliki  keteguhan hati untuk berpegang kepada agamnya. 

e) Memiliki kemampuan yang kuat dab tegas dalam menghadapi 

kebathilan 

f) Tetap tabah dalam kebenaran dalam segala kondisi 

g) Memiliki kelapangan dan ketentraman hati serta kepuasan 

batin, hingga sabar menerima cobaam 

h) Mengetahui tujuan hidup dan menjadikan akhirat sebagai 

tujuan akhir yang lebih baik 

i) Kembali kepada kebenaran dengan melakukan tobat dari segala 

kesalahan yang pernah dibuat sebelumnya.
29

 

4. Perkembangan Kepribadian Muslim Peserta didik 

Perkembangan kepribadian peserta didik, menurut Charlotte Butter 

dalam buku Sosiologi Pendidikan, membagi masa perkembangan dalam 

beberapa fase, yaitu : 
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1) Fase pertama, 0-1 tahun: masa melatih fungsi-fungsi. Terutama 

fungsi motorik, fungsi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan dari 

badan dan anggota badan  

2) Fase kedua, 1-4 tahun: masa pengenalan dunia, mulai pengenalan 

diri sendiri.  

3) Fase ketiga, 4-8 tahun: masa sosialisasi anak. Anak mulai memasuki 

masyarakat (misalnya masuk taman kanak-kanak), anak mulai 

mengertian tugas-tugas kewajibannya 

4) Fase keempat, 8-13 tahun: masa sekolah rendah. Masa mencoba 

bereksperimen, rasa ingin tahunya sangat besar.  

5) Fase kelima, 13-19 tahun: masa dimana mulai dapat membedakan 

tujuan hidup pribadi, yaitu pemuasan keinginan pribadi, kelompok, 

bermasyarakat.
30

 

 

Peserta didik yang masuk dalam sekolah menengah pertama 

temasuk dalam fase kelima, yang dimana fase tersebut peserta didik 

membedakan tujuan hidup pribadinya, maka dari itu perlu ditanamkan 

program kegiatan keagamaan agar kepribadian peserta didik menjadi baik.  

5. Pembentukan Kepribadian Muslim Peserta Didik  

Pembentukan kepribadian muslim dilakukan secara berangsur-

angsur, membutuhkan sebuah proses. Hal ini dikarenakan merupakan 

pembentukan kepribadian yang menyeluruh, terarag dan berimbang. 

Pembentukan ini ditujukan pada pembentukan nilai-nilai keislaman 

sebagai upaya untuk menjadikan kemampuan diri sebagai pengabdi Allah 

yang setia. Adapun pembentukan kepribadian menurut Ahmad D. 

Marimba terdiri tiga taraf, yaitu :  

1. Pembiasaan  

Pembiasaan ini bertujuan membentuk aspek kejasmanian dari 

kepribadian atau memberi kecakapan berbuat dan mengucapkan 
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sesuatu (pengetahuan hafalan) caranya dengan mengontrol dan 

menggunakan tenaga-tenaga kejasmanian dan dengan tenaga terdidik 

dibiasakan dalam amalan-amalan yang dikerjakan dan diucapkan, 

misalnya puasa dan shalat.  

2. Pembentukan pengertian, sikap dan minat  

Adanya pengertian-pengertian terbentuklah pendirian (sikap) dan 

perundangan mengenai hal-hal keagamaan, misalnya menjauhi dengki, 

menepati janji, ikhlas, sabar, bersyukur, dan lain-lain. Begitu juga dengan 

adanya rasa (ketuhanan) disertai dengan pengertian, maka minat dapat 

diperbesar dan ikut serta dalam pembentukan kepribadian muslim.  

3. Pembentukan kerohanian yang luhur  

Pembentukan ini menanamkan kepercayaan terhadap rukun iman. 

Pada pembentukan ini muncul kesadaran dan pengertian yang 

mendalam. Segala yang dipikirkan, dipilih, diputuskan serta 

dilakukan adalah berlandaskan dari dalam diri sendiri dengan disertai 

tanggung jawab. Oleh karena itu disebut juga pembentukan sendiri.
31

 

 

C. Upaya Pendidik dalam membentuk kepribadian Muslim.  

Ajaran Islam yang sudah ada dan tertanam dalam diri manusia akan 

terpancar suatu akhlak yang mulia sebagai pancaran dari kepribadian muslim, 

baik dalam ucapan maupun perbuatan, dalam berpikir maupun dalam 

melaksanakan semua kreatifitasnya terpancar nilai-nilai  ajaran-ajaran Islam. 
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Adapun upaya pendidikan agama Islam yang ada di lingkungan 

sekolah yang bertujuan untuk membentuk kepribadian yang khas yaitu 

kepribadian muslim tersebut dengan cara memberikan materi yang 

menyeluruh dari semua aspek ajaran Islam yang meliputi akidah, syari‟ah dan 

akhlak yang dengan cara disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa, 

sehingga akal mereka dapat terpuaskan akan kehebatan dari agama Islam 

tersebut.
32

 Untuk mencetak peserta didik menjadi pribadi muslim perlu 

diadakan upaya-upaya tertentu, salah satunya dapat dilakukan dengan: 

a. Memberikan tsaqofah Islam secara kesempatan kepada siswa untuk 

terbiasa menyampaikan pendapat dengan senantiasa disertai 

argumentasi dan disandarkan dengan ahli. 

b. Menyediakan bacaan pendukung beberapa majalah atay buku yang 

bernuansa Islam guna meningkatkan wawasan siswa dan 

memberikan gamberan perkembangan situasi. 

c. Kepala sekolah, guru-guru terutama guru agama, siswa, serta 

seluruh komponen yang beragama islam Islam membiasakan diri 

melakukan ketaatan, seperti shalat berjama‟ah yang wajib, shalat 

sunnah, gemar membaca al-Qur‟an, puasa sunah bersama 

d. Menciptakan lingkungan yang Islami di lingkup sekolah, yaitu 

dengan mengondisikan lingkungan sekolah termasuk interaksi 

didalamnya dikondisikan bernuansa keagamaan. 
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e. Pergaulan di lingkungan sekolah sesuai dengan syar‟at Islam

seperti duduk laki-laki terpisah dengan duduk perempuan, saling 

melakukan silaturahmi 

f. Memberikan teladan yang baik dalam segala interaksi yang ada di

lingkungan sekolah untuk seluruh elemen yang ada terutama 

kepala sekolah dan para guru 

g. Memiliki fasilitas yang memadai untuk kegiatan keagamaan,

seperti masjid, tempat wudhu, perangkat sholat dan ibadah lainnya, 

tempat untuk informasi kegiatan. 


