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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pengertian Nilai Karakter 

Nilai adalah prinsip-prinsip sosial, tujuan-tujuan, atau standar yang 

dipakai atau diterima oleh individu, kelas, masyarakat, dan lain-lain. Nilai 

mencakup segala hal yang dianggap bermakna bagi kehidupan seseorang 

yang pertimbangannya didasarkan pada kualitas banar-salah, baik-buruk, 

atau indah-jelek dan orientasinya bersifat antroposentris atau theosentris.4 

Arti nilai dalam Kamus Filsafat  sebagai berikut:5 

a. Nilai dalam bahasa Inggris value, bahsa latin valere (berguna, mampu 

akan, berdaya, berlaku, kuat) 

b. Nilai ditinjau dari segi harkat adalah kualitas suatu hal yang 

menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dan berguna. 

c. Nilai dilihat dalam segi kelebihan adalah sesuatu yang dihargai, 

bernilai tinggi terhadap sesuatu kebaikan. Adapun perlawanannya nilai 

positif adalah “tidak bernilai” atau “nilai negative”. Nilai baik menjadi  

lawannya (jelek,tidak baik) shingga menjadi suatu “nilai negative” atau 

“tidak bernilai” 

 

 
4 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai(Bandung: Alfabeta,2004), 

hlm.117-118. 
5 Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 50 
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 Pengertian yang lain tentang nilai dari para ahli sebagai berikut: 6 

a. Nilai adalah suatu keyakinan seseorang dalam bertindak sesuai dasar 

yang dipilihnyaa. Pengertian ini dilandasi oleh  pendekatan psikologis, 

karena itu suatu tindakan dan perbuatan misalnyakeputusan benar atau 

salah, baik atau buruk, indah maupun tidak indah, adalah hasil proses 

psikologis.  

b. Nilai adalah patokan norma yang dapat berpengaruh terhadap manusia 

untuk menentukan pilihannya. diantara cara-cara tindakan alternative 

penekanan utama dalam definisi ini terdapat factor eksternal yang 

berpengaruh pada perilaku manusia. Pendekatan yang berlandaskan 

pada definisi ini yaitu pendekatan sosiologis. Norma yang ditegakkan 

sebagai yang terpenting di kehidupan social sehingga sesorang merasa 

`tenang dan terbebas dari tuduhan yang tidak baik. 

c. Nilai adalah konsepsi (tersurat atau tersirat, yang sifatnya membedakan 

individu atau ciri-ciri kelompok) dari apa yang diinginkan, yang 

mempengaruhi tindakan pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan 

akhir. 

Definisi yang dikemukakan oleh Kluckhon ini berimplikasi 

terhadap pemaknaan nilai-nilai budaya, seperti yang diungkap oleh 

Brameld dalam bukunya tentang landasan-landasan budaya 

pendidikan., dia  mengungkapkan ada enam implikasi terpenting yaitu 

sebagai berikut:  

 
6 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai(Bandung: Alfabeta,2004), hlm. 

118. 
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a). Nilai merupakan konstruk yang melibatkan proses kognitif (logic 

dan rasional) dan proses ketertarikan dan penolakan menurut kata 

hati.;   

b). Nilai selalu berfungsi secara potensial, tetapi selalu tidak bermakna 

apabila diverbalisasai;  

c). Apabila hal itu berkenaan dengan budaya, nilai diungkapkan 

dengan cara yang unik oleh individu atau kelompok;  

d). Karena kehendak tertentu dapat bernilai atau tidak, maka perlu 

diyakini bahwa pada dasarnya disamakan (equated) dari pada 

diinginkan, ia didefinisikan berdasarkan keperluan system 

kepribadian dan sosio budaya untuk mencapai keteraturan atau 

mengahargai orang lain dalam kehidupan social;  

e). Pilihan di antara nilai-nilai alternative dibuat dalam konteks 

ketersediaan tujuan antara (means) dan tujuan akhir (ends), dan; 

f.) Nilai itu ada, yang merupakan fakta alam, manusia, budaya dan 

pada saat yang sama ia adalah norma-norma yang telah disadari. 

Mengenai makna nilai Kattsoff mengatakan, bahwa nilai 

mempunyai beberapa macam makna. Sejalan dengan itu, maka makna 

nilai juga bermacammacam.Rumusan yang bisa penulis kemukakan 

tentang makna nilai itu adalahbahwa sesuatu itu harus mengandung nilai 

(berguna), merupakan nilai(baik, benar, atau indah), mempunyai nilai 



12 

 

artinya merupakan objek keinginan mempunyai kualitas yang dapat 

menyebabkan orang mengambil sikap “menyetujui‟ atau mempunyai sifat 

nilai tertentu, dan memberi nilai, artinya menanggapi seseuatu sebagai hal 

yang diinginkan atau sebagai hal yang menggambarkan nilai tertentu. ` 

Menurut Mulyana, nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam 

menentukan pilihan. Definisi nilai relatif simple, tetapi secara implisit 

sudah mengandung makna prinsip, kepercayaan, dan asas sebagai pijakan 

dalam mengambil keputusan. Beberapa nilai dapat kita identifikasikan 

sebagai nilai yang penting bagi kehidupan anak baik saat ini maupun di 

masa yang akan datang, baik untuk dirinya maupun untuk kebaikan 

lingkungan hidup dimana anak hidup saat ini dan dimasa yang akan 

datang. 

Menurut Suyanto, ada Sembilan pilar karakter yang berasal dari 

nilai-nilai luhur universal manusia, yaitu: (1) Cinta Tuhan dan segenap 

ciptaan-Nya, (2) Kemandirian dan tanggung jawab, (3) Kejujuran/amanah, 

(4) Hormat dan santun, (5) Dermawan, suka tolong-menolong dan gotong-

royong/kerja sama, (6) Percaya diri dan pekerja keras, (7) Kepemimpinan 

dan keadilan, (8) Baik dan rendah hati, dan (9) Toleransi, kedamaian dan 

kesatuan.7 

Nilai yang sangat terkenal dan melekat yang mencerimnkan 

akhlak/perilaku Nabi Muhammad Saw, yaitu: (1) Siddiq, (2) Amanah, (3) 

Fatonah, (4) Tabligh.  
 

7 Suyanto, dikutip Suparlan.( 10 Juni 2010), “Pendidikan Karakter dan Kecerdasan” Website: 

www.suparlan.com; E-mail: me [at] suparlan [dot] com. Jakarta, hlm 7. 
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Penulis menyimpulkan bahwa nilai adalah suatu kualitas yang 

dihargai, disenangi dan berguna. Nilai merupakan objek suatu kualitas 

yang menyebabkan orang mengambil sikap menyetujui dengan 

menanggapi sesuatu hal yang diinginkan.  

B. Pendidikan Karakter  

 Pendidikan merupakan suatu usaha sadar berproses secara terus 

menerus untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak didik 

melalui bimbingan para pendidik baik di luar madrasah dan di dalam 

madrasah sepanjang hayat. Proses pembelajaran ini juga memberikan 

tujuan agar peserta didik mampu secara aktif mengembangkan potensi diri 

mereka untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, akhlak 

mulia serta keterampilan yang di perlukan nanti di masyarakat sekitarnya, 

bangsa dan negara. 

Pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses pengubahan sikap 

dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui pengajaran dan latihan. Proses ini, dalam 

terminologi Arab, dikenal dengan istilah Tarbiyah yang secara keseluruhan 

menghimpun kegiatan yang terdapat dalam pendidikan, yaitu membina, 

memelihara, mengajarkan, menyucikan jiwa dan mengingatkan manusia 

terhadap hal-hal yang baik. 

Pendidikan menurut istilah (terminologi), bila ditujukan bagi 

unggas dan hewan, maka pengertian pendidikan (tarbiyah) adalah 
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kelimpahan makanan, minuman dan tempat berlindung. Jika ditujukan 

bagi manusia, maka pengertian pendidikan (tarbiyah) lebih bersifat 

ruhiyah, yaitu menghormati manusia itu sendiri, perkataannya, 

perbuatannya, lalu mengarahkan dengan arahan yang shohih sebagaimana 

yang dicintai dan diridhai Allah Subhaanahu wa Ta’ala disertai 

pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.8 

Sedangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

No. 20 tahun 2003 pasal 1 menyatakan9“Pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”. 

Selanjutnya pengertian pendidikan menurut Instruksi Presiden 

Republik Indonesia Nomor 15 tanggal 13 September 1974 yang 

menyatakan bahwa: Pendidikan adalah segala usaha untuk membina 

kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia Indonesia, jasmani 

dan rohaniah, yang berlangsung seumur hidup, baik di dalam maupun di 

luar sekolah, dalam rangka pembangunan persatuan Indonesia dan 

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pengertian yang lain 

dari pendidikan disampaikan Driyarkara (1980) dalam Nanang Fattah yang 

 
8Abdul Lathif al-Ajlan, Rambu-Rambu Pendidikan(Bandung: 2004), hlm.9. 
9Undang-Undang RI NO. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, hal.3. 
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menyatakan bahwa pendidikan itu adalah memanusiakan manusia muda. 

Pengangkatan manusia muda ke taraf mendidik.10 

Pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam 

mengembang kan potensi peserta didik. Pendidikan mempersiapkan 

peserta didik baik aspek jasmani, rohani dan kemampuan seseorang untuk 

peranannya di lingkungan sekitarnya di masa yang akan datang. 

Pendidikan adalah juga suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam 

mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan 

masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Keberlangsungan 

itu ditandai oleh pewarisan budaya dan karakter yang telah dimiliki 

masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan adalah proses 

pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda dan juga proses 

pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk peningkatan kualitas 

kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang.   

Karakter adalah bentuk watak, tabiat, akhlak yang melekat pada 

pribadi seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi yang digunakan 

sebagai landasan untuk berpikir dan berperilaku sehingga menimbulkan 

suatu ciri khas pada individu tersebut. Karakter individu akan berkembang 

dengan baik, apabila memperoleh penguatan yang tepat, yaitu berupa 

pendidikan. 

Sedangkan pengertian karakter dalam Kamus Lengkap Bahasa 

Indonesia didefinisikan sebagai tabiat; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau 

 
10Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung, 2001), hlm:4. 
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budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Secara 

terminologi, karakter adalah sikap pribadi yang stabil dan hasil proses 

konsolidasi secara progresif dan dinamis, integrasi pernyataan dan 

tindakan.11 

 Karakter sendiri merupakan nilai-nilai perilaku manusia baik yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan yang terwujd dalam pikiran, perasaan, perkataan dan 

perbutatan berdasarkan norma-norma hokum, agama, tata karma, budaya 

dan adat istiadat. Karakter atau identitas diri berpangkal pada “Culture 

matters”. Untuk membangun karakter diperlukan sikap dan orientasi nilai-

nilai yang kondusif, diantaranya adalah: Sikap, orientasi dan praksis saling 

percaya (trust bukan prasangka), disiplin kerja keras (jangan hanya 

menyalahkan pihak lain), juga intropeksi, hemat cermat, mengutamakan 

pendidikan, berlakunya rule of law, menimba secara kritis konstruktif 

sikap hidup bersama, dan identitas kita bersama sebagai suata bangsa.12 

Pendidikan karakter adalah dua kata yang mempunyai makna 

berbeda. Pendidikan adalah proses pendewasaan untuk mamanusiawikan 

manusia melalui proses pembelajaran, sedangkan karakter adalah 

“Identitas diri” (jatri diri) yang melekat pada sosok masyarakat bangsa dan 

 
11 Endin Mujahidin, Seminar Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Pendidikan Islam, 

(Bogor, STAI Al Hidayah Bogor 2004), hlm 7. 
12 Bung Hata, dalam Yakob Oetama, 2006, hlm 67. 
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negara, yang mempunyai sifat terbuka dan lentur untuk menghadapi 

perubahan, dan untuk memilah-milah secara kritis.13 

 Pendidikan karakter merupakan sebuah proses transformasi nilai-

nilai kehidupan untuk di tumbuh kembangkan dalam kehidupan sehingga 

menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang tersebut. 14 Pendidikan 

karakter bergerak dari knowing menuju doing atau acting. William 

Kilpatrick menyebutkan salah satu penyebab ketidakmampuan seseorang 

berprilaku baik meskipun ia telah memiliki pengetahuan tentang kebaikan 

itu (moral knowing) adalah karena ia tidak terlatih untuk melakukan 

kebaikan (moral doing). Mengacu pada pemikiran tersebut maka 

kesuksesan pendidikan karakter sangat bergantung pada ada tidaknya 

knowing, loving, dan doing atau acting dalam penyelenggaraan pendidikan 

karakter. 

Moral Knowing sebagai aspek pertama memiliki enam unsur, yaitu 

kesadaran moral (moral awareness), pengetahuan tentang nilai-nilai moral 

(knowing moral values), penentuan sudut pandang (perspective taking), 

logika moral (moral reasoning), keberanian mengambil menentukan sikap 

(decision making), dan pengenalan diri (self knowledge). Keenam unsur 

adalah komponen-komponen yang harus diajarkan kepada peserta didik 

untuk mengisi ranah kognitif mereka.  

 
13 Bambang Soepeno, Pendidikan Karakter Untuk Anak Usia Pendidikan Dasar (Sd Dan 

Smp), 2004, hlm 12. 
14Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 11 
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Moral Loving atau Moral Feeling merupakan penguatan aspek 

emosi siswa untuk menjadi manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan 

dengan bentukbentuk sikap yang harus dirasakan oleh siswa, yaitu 

kesadaran akan jati diri, percaya diri (self esteem), kepekaan terhadap 

derita orang lain (emphaty), cinta kebenaran (loving the good), 

pengendalian diri (self control), dan kerendahan hati (humility). 

 Agus Wibowo mengungkapkan bahwa pendidikan karakter adalah 

pendidikan yang menanamkan dan mengembangkan karakterpkarakter 

luhur kepada siswa sehingga mereka tumbuh mempunyai karakter yang 

baik dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam 

keluarga, masyarakat dan negara.15 

Adapun pendidikan karakter, menurut Thomas Licona adalah 

pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan 

budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu 

tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang 

lain, kerja keras, dan sebagainya.16 Terkait dengan makna pendidikan 

karakter, Raharjo sebagaimana dikutip oleh Nurchaili, bahwa pendidikan 

karakter adalah suatu proses pendidikan secara holistik yang 

menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan 

peserta didik sebagai pondasi bagi terbentuknya generasi yang berkualitas 

yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip kebenaran yang dapat 

 
15Agus Wibowo, Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa 

Berkepribadian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 36. 
16 Bambang Q-Annes & Adang Hambali, Pendidikan Karakter Berbasis Qur’ani (Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media, 2008), hlm.99. 
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dipertanggungjawabkan. Pendidikan karakter merupakan suatu proses 

pembentukan perilaku atau watak seseorang, sehingga dapat membedakan 

hal-hal yang baik dengan yang buruk dan mampu menerapkannya dalam 

kehidupan. Pendidikan karakter pada hakikatnya merupaan konsekuensi 

tanggung jawab seseorang untuk memenuhi suatu kewajiban.17 

Pendidikan karakter merupakan sebuah upaya yang di berikan 

kepada siswa untuk menanamkan nilai-nilai luhur agar terbentuk 

kepribadian siswa berkarakter baik dan di tunjukkan dalam kesehariannya 

dengan berperilaku baik terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama dan 

lingkungan. Pendidikan karakter dinilai sangat penting untuk ditanamkan 

pada anak mulai sejak dini karena masih sangat mudah untuk diarahkan 

dan di biasakan dalam bentuk karakternya. Lingkungan madrasah 

merupakan saranan dan strategi  untuk melaksanakan penddikan karakter 

karena sebagian besar anak menghabiskan waktunya di madrasah sehingga 

apa yang diperolehnya bisa mempengaruhi karakter anak.  

Nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan berkarakter yang 

dirumuskan oleh Kemendiknas sebagaimana yang dikutip oleh 

Muhammad Kosim  meliputi delapan belas nilai sebagaimana berikut: 

1) Religius, yakni sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

 
17 Nurchaili, ”Membangun Karakter Siswa Melalui Keteladanan Guru” Jurnal Pendidikan 

dan Kebudayaan Volume 16 Edisi khusus III, Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional, hlm 4. 
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 2) Jujur, yakni perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, 

dan pekerjaan.  

3) Toleransi, yakni sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, 

suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari 

dirinya. 

 4) Disiplin, yakni tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

 5) Kerja keras, yakni tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh 

pada berbegai ketentuan  dan peraturan. 

 6) Kreatif, yakni berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara 

atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

 7) Mandiri, yakni sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

 8) Demokratis, yakni cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

 9) Rasa ingin tahu, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajarinya, dilihat, dan di dengar. 
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 10)Semangat kebangsaan, yakni cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bamgsa lain negara di atas kepentingan 

diri dan kelompoknya.  

11)Cinta tanah air, yakni cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan bernegara di atas kepentingan 

diri dan kelompoknya.  

12)Menghargai prestasi, yakni sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 

13) Bersahabat/ komunikatif, yakni sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilakn sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. 

 14)Cinta damai, yakni sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, 

serta menghormati keberhasilan orang lain. 

 15)Gemar membaca, yakni kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.  

16) Peduli lingkungan, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang 

sudah terjadi. 
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 17) Peduli sosial, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untk memperbaiki kerusakan alam yang 

sudah terjadi. 

 18)Tanggung jawab, yakni sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya , yang seharusnya dia lakukan, 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), 

negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

Sebagaimana dijelaskan, bahwa karakter identik dengan akhlak, 

moral, dan etika. Maka dalam persfektif Islam, karakter atau akhlak mulia 

merupakan suatu hasil dari proses penerapan syariat (ibadah dan 

muamalah) yang dilandasi oleh kondisi akidah yang kokoh dan bersandar 

pada alQur’an dan al-Sunah (Hadits).18 Proses pembentukan karakter tidak 

mudah dilakukan, oleh karena itu dibutuhkan suatu lembaga pendidikan 

atau lembaga sosial yang menangani secara khusus pembentukan karakter 

pada anak. Keberhasilan pendidikan karakter di lingkungan madrasah 

semua pihak yang berada di madrasah berperan penting dalam 

terlaksananya penyelenggaraan pendidikan karakter dan harus mampu 

bekerja sama satu sama lain agar pelaksanaan pendidikan karakter dapat 

berjalan baik. Pendidikan karakter adalah proses yang tidak pernah 

berhenti dan harus terius berjalan.  

 
18 Musrifah, “Pendidikan Karakter dalam Persepektif Islam”. Jurnal Edukasia Islamika. 1, 

2016 (1).hlm124. 
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 Penulis menyimpulkan bahwa Pendikan Karakter adalah suatu 

usaha pembentukan karakter, watak, perilaku seseorang yang dimulai sejak 

dini dari lingkungan keluarga, lingkungan hingga sekolah. Pembentukan 

karakter berperan penting dalam semua aspek apapun yang bisa 

mempengaruhi karakter seseorang menjadi lebih baik dan terus 

berkembang. Pendidikan Karakter di sekolah juga merupakan tugas 

seorang pendidik dalam memberikan petunjuk atau tauladan kepada 

peserta didik sehingga nilai pendidikan karakter yang ada disekolah 

menjadi sebuah kebiasaan yang tertanam dalam diri anak didik baik di 

sekolah, di rumah bahkan sudah lulus dari sekolah nantinya.  

 Penelitian ini, ingin mengetahui peran pihak madrasah yang terdiri 

dari kepala sekolah dan guru yang ada di MI Darul Quran Malang tersebut 

dalam mendukung pelaksanaan pembiasaan kegiatan keagamaan dalam 

membentuk karakter siswa. Keikutsertaan pihak sekolah dalam 

mendukung terlaksananya pendidikan karakter sangat penting agar siswa  

menemukan contoh yang patut dijadikan teladan dan terciptanya 

lingkungan yang kondusif dalam pembentukan karakter. 

C. Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah 

Pendidikan karakter hendaknya diterapkan sejak usia dini di 

sekolah-sekolah, karena pada usia awal sekolah merupakan pembentukan 

sikap dan pribadi dalam masa perkembangan, yang dapat membentuk 

potensi perkembangan diri di masa yang akan datang. 
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Beberapa kegiatan yang dapat diterapkan di sekolah dan di dalam 

kelas dalam rangka mengembangkan pendidikan karakter adalah sebagai 

berikut:  

1. Kegiatan pembiasaan dalam halkedisiplinan dapat dilakukan dengan 

kegiatan upacara pada hari Senin, hari besar kenegaraan dan dengan 

melaksanakan piket kelas 

2. Keteladanan, menanamkan sikap ―menjadi contoh‖ Sikap menjadi 

teladan merupakan contoh perilaku dan sikap guru, karyawan dan 

siswa serta warga sekolah lainnya melalui tindakan konkrit dan 

menjadi panutan peserta didik (Puskur:2011) Mis guru memberi 

contoh pribadi yang bersih, rapi, ramah, dan supel.   

3. Pengkondisian, pengkondisian berkaitan dengan upaya sekolah untuk 

menata lingkungan fisik misalnya mengkondisikan toilet yang bersih, 

halaman tertata rapi, lingkungan yang hijau, poster-poster untuk 

memotivasi peserta didik yang dipajang di dinding-dinding sekolah  

Usaha dalam mengembangkan pendidikan karakter peserta didik 

hendaknya tidak hanya mengajarkan secara teoritis, namun lebih 

difokuskan pada pembentukan nilai-nilai karakter yang komprehensif 

menyentuh aspek afektif dan psikomotor. Lingkungan keluarga juga 

mereupakan penentu pengembangan diri melalui pendidikan karakter, 

disamping lingkungan sekolah dan masyarakat. Jika secara berkelanjutan 

pendidikan karakter diterapkan pada peserta didik, maka kelak dapat 
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menjadi contoh dan panutan bagi kenerasi masa depan yang berkarakter 

kuat. 

Pada umumnya pendidikan karakter menekankan pada keteladanan, 

penciptaan lingkungn, dan pembiasaan; melalui berbagai tugas keilmuan 

dan kegiatan kondusif.19 Dengan demikian, apa yang dilihat, didengar, 

dirasakan dan dikerjakan oleh peserta didik dapat membentuk karakter 

mereka. Selain menjadikan keteladan dan pembiasaan sebagai metode 

pendidikan utama, penciptaan iklim dan budaya serta lingkungan yang 

kondusif juga sangat penting, dan turut membentuk karakter peserta didik. 

D. Pengertian Keagamaan 

Kegiatan kegamaan adalah dua kata yaitu kegiatan dan keagamaan. 

Kegiatan memilik arti sebuah aktivitas.kegiatan atau aktivitas dapat 

diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

dalam kehidupan sehari-hari meliputi ucapan seseorang, perbuatan, 

atauoun kreatifitas di lingkungannya. Sedangkan keagamaan adalah semua 

sifat yang ada dalam agama atau segala sesuatu yang berhubungan dengan 

agama. Sehingga dapat dikatakan keagamaan merupakan segala sesuatu 

yang mempunyai sifat yang ada dalam agama dan segla sesuatu yang 

berhubungan dengan agama. Jadi, aktifitas keagaamaan adalah segala 

perbuatan atau kegiataan individu yang dilakukan seseorang atau 

individual maupun kelompok yang berhubungan dengan agama.  

 
19 Mulyasa, “Manajemen Pendidikan Karakter, ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 9. 
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Aktivits Keagamaan didalam buku ilmu jiwa adalah kegiatan yang 

berkaitan dengan bidang keagaaman yang ada dalam kehidupan 

masyarakat dalam melaksanakan ajaran Agama Islam dalam kehidupan 

sehari-hari.Agama sendiri secara definitive, menurut Harun Nasution 

adalah :  

a. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib 

yang harus dipatuhi.  

b. Mengikat diri terhadap suatu bentuk hidup yang mengandung 

pengakuan pada sumber yang berada di luar diri manusia dan yang 

mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia.  

c. Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup 

tertentu.  

d. Ajaran – ajaran yang diwahyukan Tuha kepada manusia melalui 

seorang Rasul.20 

Aktivitas keagamaan merupakan wujud pengamalan dari ajaran 

agama yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-sunnah. Disinlah seseorang 

itu yang beragama dapat mengimplementasikan serta menyebarkan ajaran 

agama yang dapat membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat.  

Menurut  uraian di atas, yang dimaksud aktivitas keagamaan adalah 

segala kegiatan yang ada hubngannya demngan agama, baik berupa 

kepercayaan maupun nilai-nilai yang menjadi rutinitas dalam kehidupan 

dalam berhubungan dengan Allah SWT dan lingkungan sekitar. Misalnya : 

 
20 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005),hlm. 12 
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pengajian, tahlilan, istighosah, diba’iyah, TPQ dan aktivitas lainnya yang 

mampu memberi pengetahuan guna untuk mendekatkan diri kepada 

ALLAH SWT. 

Pembinaan kegiatan kegamaan di Madrasah Ibtidaiyah juga masih 

tetap membutuhkan bimbingan guru, dimana guru agama membimbing, 

dan memberikan cintoh, bahkan mengantarkan anak didiknya kea rah 

pada kedewasaan yang muslim. Beberapa bentuk Kegiatan keagamaan 

antara lain :  

a. Membaca doa bersama sebelum jam pelajaran 

b. Membaca surat-surat pendek  

c. Sholat dhuha dan sholat dhuhur berjamaah 

d. Istighosah setiap hari jumat  

e. Melaksanakan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 

f. Hafalan juz Amma 

Kegiatan keagamaan yang mendukung pendidikan karakter selain 

di lingkungan madrasah juga sudah membiasakan kegiatan-kegiatan yang 

membentuk karakter siswa meliputi kebersihan lingkungan madrasah, 

kedisiplinan, keteladanan yang diberikan oleh para guru. Sehingga pihak 

madrasah yang berperan dalam kegiatan keagamaan tersebut bukan hanya 

guru PAI saja, tetapi kepala sekolah dan guru lain yang juga ikut bekerja 

sama di dalamnya. 
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Demikian pendidikan karakter merupakan komponen penting dan 

mempunyai pengaruh besar terhadap keberhasian pembinaan kegiatan 

keagamaan. Karena dengan adanya pendidikan karakter melalui 

pembinaan kegiatan keagamaan siswa selain memaksimalkan dan 

memudahkan proses pembinaan keagamaan, juga bertujuan untuk 

meningkatakan mutu guru agama islam khususnya peningkatan cara 

mengajar pendidikan Islam. Untuk itulah pendidikan karakter dalam islam 

diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. 

 Penulis menyimpulkan bahwa Kegiatan keagamaan yang ada di 

sekolah merupakan perwujudan untuk membentuk karakter peserta didik 

dalam mendalami serta mengamalkan ativitas kegamaan dalam kehidupan 

sehari-hari. Karena agama adalah sebuah kebutuhan hidup dan sebagai 

pedoman hidup yang harus dijalani. Agama mempengaruhi hidup seseorng 

menjadi terarah dan teratur.  

 

 

 

 

 

 


