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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Konsep pendidikan karakter 

1. Pendidikan Karakter Religius di Sekolah Dasar 

Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seorang 

dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat menjadi 

beradab, pendidikan bukan hanya merupakan sarana transfer ilmu 

namun juga sebagai sarana pemb udayaan dan penyaluran nilai, hal ini 

dikemukakan oleh (Muslich, 2011:68) bahwa pendidikan adalah usaha 

dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaraan agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekukatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsadannegara.  

 Adanya strategi pendidikan karakter religius ini diusahakan dan 

dimaksimalkan untuk membangunkan sikap dan kepribadian siswa yang 

mencerminkan sikap pancasila dan berkemanusiaan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Mengacu pada berbagai pengertian diatas, makna nilai 

karakter religius dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun 

pribadi seseorang. Menurut Khorida (2013: 20) pengertian ini sejalan 

dengan uraian pusat bahasa Depdiknas yang mengartikan karakter 

sebagai bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, 

personalitas, sifat, tabiat, tempramental, dan watak. 
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Pengertian yang sederhana pendidikan karakter religius adalah hal 

positif apa saja yang dilakukan guru dan berpengaruh terhadap karakter 

siswa yang diajarnya pendidikan karakter adalah upaya sadar guru 

mengajarkan nilai nilai karakter pada siswanya. Pendidikan karakter ini 

telah menjadi sebuah pergerakan  pendidikan yang mendukung 

pengembangan sosial, pengembangan emosional dan pengembangan 

etika pada siswa. Hal ini sependapat menurut Noor (2012: 35-36) 

pendidikan karakter merupakan proses pemberian tuntutan 

peserta/anakdidik agar menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter 

dalam dimensi hati,pikir, raga,serta rasa dan karsa. 

a.  Pengertian Pendidikan Karakter Religius 

Setiap individu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda yang 

dapat dibangun melalui pendidikan karakter. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Lickona (2013:7), bahwa pendidikan karakter terbentuk 

sejalan adanya pendidikan yang dasarnya memiliki dua tujuan yaitu 

diantaranya membimbing generasi muda agar menjadi generasi yang 

cerdas dan memiliki perilaku yang berbudi. Menurut Gunawan 

(2017:28) bahwa pendidikan karakter merupakan suatu upaya yang 

telah dirancang dan dilaksanakan dengan sistematis memberikan 

penanaman nilai-nilai perilaku untuk peserta didik sesama manusia, 

kepada lingkungan, dan kepada negara yang diwujudkan dalam suatu 

fikiran, perasaan, sikap, perkataan, dan juga perbuatan dengan sesuai 

norma agama, hukum negara, tata krama, budaya serta adat istiadat. 

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter sangat penting dan perlu 
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diberikan kepada setiap individu baik dilingkungan keluarga maupun di 

lingkungan sekolah.  

Thontowi (2012) mengatakan bahwa Pendidikan karakter 

dilaksanakan dengan menanamkan nilai-nilai karakter pada setiap mata 

pelajaran yang diajarkan oleh semua instansi pendidikan kepada 

siswanya. Kata dasar religious adalah religi yang berasal dari bahasa 

asing religius sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau 

kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. 

Sedangkan religious berasal dari kata religious yang berarti sifat religi 

yang melekat pada diri seseorang. Menurut Suparlan (2010) bahwa 

Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Pembentukan 

karakter religious terhadap anak ini tentu dapat dilakukan jika seluruh 

komponen stake holders pendidikan dapat berpatisipasi dan berperan 

serta, termasuk orang tua dari siswa itu sendiri (E-learning Pendidikan : 

2011). 

Kementrian Lingkungan Hidup (dikutip oleh Thantowi, 2012) 

menjelaskan lima aspek religious dalam islam, yaitu: 

a) Aspek Iman, menyangkut keyakinan dan hubungan manusia 

dengan Tuhan, malaikat, para Nabi dan sebagainya. 

b) Aspek Islam, menyangkut frekuensi, intensitas pelaksanaan 

ibadah yang tekah ditetapkan, misalnya sholat, puasa, dan zakat. 
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c) Aspek ihsan, menyangkut pengalaman dan perasaan tentang 

kehadiran Tuhan, takut melanggar larangan dan lain-lain. 

d) Aspek Ilmu, yang menyangkut pengetahuan seseorang tentang 

ajaran-ajaran agama. 

e) Aspek Amal, menyangkut tingkah laku dalam kehidupan 

bermasyarakat, misalnya menolong orang lain, membela orang 

lemah, bekerja dan lain sebagainya. 

 Maka dari itu pendidikan Agama Islam di sekolah bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan 

pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman 

peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim 

yang berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, berbangsa dan 

bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi terutama pada siswa kelas dasar. Proses internalisasi nilai-

nilai agama ini akan terwujud jika dalam sekolah ada sebuah 

pembiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sekolah. Dari pembiasaan 

yang dilakukan diharapkan akan membentuk karakter siswa yang 

religious. 

2. Ruang Lingkup Pendidikan Karakter Religius 

Karakter dalam diri individu dalam proses pembentukan tidak 

terlepas dari faktor  lingkungan. Menurut kemendiknas (2011;9 

)perkembangan dan pembentukan karakter seseorang dapat dilihat dari 

konteks totalitas proses psikologis dan sosial kultural yang berupa aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor serta konteks totalitas sosial kultural 
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yaitu dalam interaksi individu dengan keluarga, satuan pendidikan, 

masyarakat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas dapat 

dikelompokan ke ruang lingkup pendidikan karakter yang terdiri dari 

olah hati, olah pikiran, olah raga, dan olah rasa/karsa.  

Salah satu upaya dalam menanamkan nilai karakter pada peserta 

didik agar berkarakter dapat dilakukan pada lingkungan sekolah oleh 

semua warga sekolah. Menurut (Suwandani, 2017) bahwa tindakan 

warga sekolah dalam upaya menanamkan nilai nilai karakter kepada 

peserta didik baik meliputi komponen kognitif, kesadaran, dan juga 

tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai karakter tersebut, baik terhadap 

hubungan dengan tuhan, dirinya sendiri, sesama manusia, lingkungan 

sekitarnya maupun bangsanya akan menjadikan generasi penerus 

bangsa yang berkarakter. 

3. Pentingnya Pendidikan Karakter Religius 

Pendidikan di Indonesia selalu mengalami perubahan. Perubahan 

tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan agar 

penerapan pendidikan tersebut efisien dan efektif diterapkan di 

Indonesia. Pada dasarnya pendidikan di Indonesia tidak bisa lepas dan 

pasti dikaitkan dengan kebudayaan. Salah satu yang menunjang 

pendidikan adalah penenaman karakter siswa. Karakter Religius 

berfungsi dalam pembentukan sikap dan memiliki peran penting dalam 

pembentukan karakter peserta didik dalam beragama agar bisa lebih 

tekun dan bisa menghormati siapapun yang berada dalam 

lingkungannya. Hal ini pun selaras dengan salah satu tujuan 
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pembelajaran dalam kurikulum 2013 yang meningkat kan dan 

membangun nilai karakteristik siswa yang berdasarkan nilai nilai budi 

pekerti luhur yang berdasarkan pancasila. Sebagai warga negara 

indonesia dan berprofesi sebagai guru maka diwajibkan untuk 

membimbing peserta didik berakhlakul karimah melalui pembelajaran 

dan kegiatan belajar disekolah. 

Menurut Sunarso (2004:3) Religius adalah sikap dan perilaku yang 

patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan 

pemeluk agama lain. 

Menurut (Suparlan:2010) Sebagai pendidik yang profesional wajib 

dan diharuskan memdorong dan mengajarkan nilai-nilai agama yang 

bisa diterapkan dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Kecerdasan siswa tidak ditentukan dengan nilai tapi bagaimana individu 

tersebut bisa menerapkan nilai-nilai kehidupan yang telah diajarkan oleh 

guru tersebut. Siswa diajarkan bagaimana bersikap religius mulai dini 

contoh nya yang sederhana yaitu diajarkan nilai nilai agama seperti 

menaji dan membekali dengan nilai agama agar nanti tidak terjerumus 

ke hal-hal yang dilarang agama dan negara bersikap adil dan bijaksana 

dalam urusan saling hormat dan menghirasyarakat jika terdapat 

perbedaan keyakinan atau agama yang berbeda . Selain itu pembelajaran 

dikelas penerapan nilai karakteristik religus sangat juga efektif dengan 

mengaitkan dengan pelajaran pada buku tema yang ada, dengan adanya 

buku tema siswa mampu mengerti apa yang harus dilakukan karena 
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mengerti apa yang harus di implementasikan pada kehidupannya. 

Terlepas dari itu semua dituntut ekstra sabar untuk pendidik agar tetap 

sabar membimbing karena siswa memiliki sifat dan karakter yang 

berbeda beda antara satu siswa dengan siswa lainnya. 

Menurut Thontowi (2012) Pendidikan karakter dilaksanakan dengan 

menanamkan nilai-nilai karakter pada setiap mata pelajaran yang 

diajarkan oleh semua instansi pendidikan kepada siswanya. Kata dasar 

religious adalah religi yang berasal dari bahasa asing religion sebagai 

bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan 

adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. Sedangkan religious 

berasal dari kata religious yang berarti sifat religi yang melekat pada diri 

seseorang. 

4. Tujuan Pendidikan Karakter Religius 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran utama dalam 

menumbuhkan budaya Religius karena sekolah menjadi tempat 

pertemuan siswa untuk mengeluarkan berbagai ide atau gagasan. 

Disekolah banyak diajairkan tentang nilai-nilai kehidupan berbangsa 

dan bernegara dengan baik dan benar. Baik maksutnya yaitu dalam 

berperilaku karena kebaikan bisa menimbulkan dampak yang sangat 

besar bagi dirinya maupun lingkungannya, titik baliknya dengan 

berperilaku baik  yaitu bisa diterima oleh masyarakat atau temen 

sebayanya disekolah maupun dilungkungan rumah. Benar maksutnya 

yaitu dalam mengambil keputusan selalu difikirkan secara matang agar 

tidak menyesal dikemudian hari. 
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Hal yang sangat membantu dalam menumbuhkan karakter religius 

bagi siswa yaitu sikap disiplin, karena kedisiplinan mampu  merubah 

kebiasaan atau tingkah laku menjadi tegas. Cara membentuk karakter 

yang baik bagi siswa agar kelak bisa menjadi warga mayarakat yang 

berkepribadian baik, yang bersikap dan berperilaku religious, toleran, 

jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, tanggung jawab, mandiri, demokratis, 

menghargai karya orang lain dan cinta damai adalah melalui pernerapan 

disiplin tata tertib sekolah. 

Tujuan utama yaitu menumbuhkan sikap religius ini ditujukan 

dalam sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

sebagai umat islam wajib menanamkan sikap ini yang berpedoman pada 

keteladanan Nabi kita Yaitu Nabi Muhammad SAW yang pada mana 

mestinya sudah terbukti sangat menginspirasi kehidupan manusia di 

muka bumi. Selain itu dalam Al-quran dan Hadits pun mengatakan 

bahwa wajib hukumnya mengajarkan sikap positif terhadap siswa yang 

belum mampu untuk memahami nilai agama islam ini. 

5. Nilai-nilai Pendidikan Karakter Religius 

1. Menempatkan bahwa anak didik sebagai individu yang unik. Setiap 

anaak memiliki minat, bakat, kecerdasan serta keterampilan yang 

berbeda-beda. Proses pembelajaran harus mampu menciptakan 

konsep positif pada diri peserta didik. Setiap peserta didik harus 

mampu menemukan jati dirinya masing-masing di lingkup sekolah 
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2. Pembelajaran yang dilakukan bersifat individual dimana setiap 

siswa mendapatkan cara penangannnya masing-masing sesuai 

karakter diri mereka. 

3. Pendidikan religius merupakan model pembelajaran yang 

mengembangkan prinsip-prinsip religius yaitu pendidikan saling 

menghormati perbedaan agama , menjunjung sikap toleransi dalam 

lingkungan sekolah , kebebasan berintelektual, kesempatan untuk 

bersaing di dalam perwujudan diri sendiri, pendidikan yang 

membangun moral dan pendidikan yang semakin mendekatkan diri 

pada sang pencipta. 

6.   Prinsip Pendidikan Karakter Religius  

a. Berketuhanan yang Maha Esa 

b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain 

c. Menjunjung tinggi akhlakul karimah 

d. Tidak melanggar larangan dan menjalankan segala perintahnya 

e. Memiliki itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima serta 

melaksanakan kewajiban sebagai umat beragama. 

f. Saling hormat dan menghormati antar manusia  

g. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara 

moral kepada Tuhan Yang Maha Esa 

(Sutan Zanti Arbi, Pengantar kepada Filsafat Pendidikan, 

(Jakarta: Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), 

294.) 



17 

 

 
 

“Pendidikan demokrasi adalah suatu proses, pendekatan yang 

digunakan secara komperhensip, pendidikan ini hendaknya 

dilakukan secara kondusif baik di lingkungan sekolah, rumah 

dan masyarakat, semua partisan dan komunitas terlibat di 

dalamnya. Pelatihan pendidikan demokrasi perlu diadakan bagi 

kepala sekolah, guru-guru, murid-murid, orang tua murid, dan 

komunitas pemimpin yang merupakan esensial utama. Perlu 

perhatian terhadap latar belakang murid yang terlibat dalam 

proses kehidupan demokrasi. Perhatian demokrasi harus 

berlangsung cukup lama, dan pembelajaran demokrasi harus 

diintegrasikan dalam kurikulum secara praksis di sekolah dan 

masyarakat (Setyo Raharjo, 2002; 28). 

7.   Parameter Karakter Religius 

Parameter Karaker Religius adalah ukuran atau barometer yang 

digunakan untuk menilai atau mengukur kepribadian dan karakter siswa 

melalui karakter religius. Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP.) No. 

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional 

pendidikan diatas, ada delapan hal yang harus diperhatikan untuk 

mewujudkan pendidikan yang berkualitas, yaitu : 

1. Standar isi, adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi 

yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, 

kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan 

silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik 

pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.  
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2. Standar proses, adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan 

pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.  

3. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, adalah kriteria 

pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta 

pendidikan dalam jabatan.  

4. Standar sarana dan prasarana, adalah standar nasional 

pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang 

ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, 

perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, 

tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang 

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 

5. Standar pengelolaan, adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, 

kabupaten/kota, provinsi, atau nasional, agar tercapai efisiensi 

dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.  

6. Standar pembiayaan, adalah standar yang mengatur komponen 

dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku 

selam satu tahun.  

7. Standar penilaian pendidikan, adalah standar nasional 

pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan 

instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. 
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Standar nasional pendidikan ini berfungsi sebagai dasar dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, pendidikan dalam rangka 

mewujudkan pendidikan karakter yang bermutu. Parameter karakter 

religius bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat yang berdasarkan akhlakul 

Karimah yang pedoman terhadap Al-Qur’an. Salah satu standar diatas 

yang paling penting untuk diperhatikan yaitu standar pendidik dan 

kependidikan. Dimana seorang pendidik harus memiliki kompetensi 

sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah serta pendidikan anak usia dini, yaitu : kompetensi 

peadagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan 

kompetensi sosial. 

 Perwujudan nilai karakter religius antara lain yaitu cinta damai, 

toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh 

pendirian, percaya diri, kerjasama antar pemeluk agama dan 

kepercayaan, anti bully dan kekerasan, tidak merampas atau 

memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil 

dan tersisih. 

B. Kajian Penelitian Yang relevan 

JUDULp PENELITIAN PENELITI HASIL PERSAMAAN PERBEDAAN 
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pendidikan 

karakter 

Mitha Rizkie 
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Hasil 
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menggunakan 
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C. Kerangka Pikir 

 
 

 

 

 

Pendidikan karakter religius 

SDN 3 Sidomulyo Batu  melaksanakan 

kegiatan sholat berjamaah dan baca tulis 

Al-qur’an 

Analisis pendidikan karakter melalui 

kegiatan Agama Islam 

1. Proses kegiatan Agama Islam 

2. Peran guru dalam kegiatan Keagamaan Islam 

3. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan Keagamaan Islam 

4. Hasil penanaman karakter religius melalui kegiatan 

Kagamaan islam 

Teknik pengumpulan data   Teknik analisis data 

Observasi     Reduksi data  

Wawancara     Data display/Penyajian data 

Dokumentasi    Penarikan/Verifikasi kesimpulan 

Hasil 

1. Makna proses kegiatan Keagamaan Islam dalam penanaman pendidikan karakter 

Religius di SDN 3 Sidomulyo Batu 

2. Makna iperanan guru SDN 3 Sidomulyo Batu dalam menanamkan karakter 

Religius pada siswa melalui kegiatan Keagamaan Islam. 

3. Makna Deskripsi kendala dalam pelaksanaan Keagamaan islam di SDN 3 

Sidomulyo Batu.  

4. Makna hasil penanaman pendidikan karakter Religius melalui kegiatan 

Keagamaan islam di SDN 3 Sidomulyo Batu 

 

 


