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ABSTRAK 

Sukron, Muhammad Imam. 2021. Analisis Karakteristik Siswa Dalam 

Pembelajaran PAI di SMAI Al-Ma’arif Singosari Malang. Skripsi, 

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, 

Universitas Islam Malang. Pembimbing 1 : Ika Ratih Sulistiani, S.Pd. 

M.Pd 2 : Adi Sudrajat, M.Pd.I  

 

Kata Kunci: Karakter, Faktor, Pendidikan agama islam 

 

Penelitian dalam skripsi ini di latar belakangi oleh berbagai macam 

kondisi karakteristik siswa yang ada di SMAI Al Maarif Singosari Malang. Dalam 

perencanaan pembelajaran sangat di butuhkan kemampuan, keterampilan dan 

kejelian  dalam gaya pembelajaran untuk menganalisis situasi dan kondisi siswa. 

Setiap siswa memiliki karakter yang berbeda beda, sehingga perlakuan yang sama 

terhadap semua siswa mengakibatkan kurang maksimalnya pembelajaran. Selain 

itu peneliti ingin melihat bagaimana dampak pendidikan agama islam (PAI) baik 

dari segi mata pelajaran atau kegiatan lain yang mendukung PAI kepada siswa-

siswi SMAI Al-Maarif Singosari-Malang dalam segi peningkatan dan perbaikan 

kualitas karakter murid yang menempuh pendidikan disana, dari latar belakang 

itulah penelitian ini kemudian di angkat dan dijadikan tema dalam skripsi. 

Tujuan dari penelitian ini di laksanakan selain berasal dari latar belakang 

yang telah di jelaskan yaitu 1) untuk mengetahui bagaimana karakteristik siswa 

siswi SMAI Al Maarif Singosari Malang dalam pemebelajaran pendidikan Agama 

Islam baik itu sebelum, saat pembelajaran, ataupun setelah di laksanakannya 

pemebelajaran PAI. 2) Selain itu peneliti juga ingin mengetahui faktor apa saja 

yang kemudian mendukung meningkatan kualitas karakteristik siswa siswi SMAI 

Al Maarif Singosari Malang dalam pembelajaran PAI sebagai mata pelajaran 

maupun kegiatan tambahan .  

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan 

menggunakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini dilaksankan di SMAI Al-

Maarif Singosari-Malang, data didapatkan dengan teknik observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Data penelitian di dapatkan dari narasumber yang menjabat 

sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama islam dilokasi penelitian tersebut. 

setelah data didapat kemudian dianalisis dengan reduksi dan penyajian data 

kemudian diambil kesimpulan dari data yang didapat. 

Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan membuahkan dua 

kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian atau rumusan masalah. Fokus pertama 

membahas karakter siswa-siswi SMAI Al-Maarif Singosari-Malang. 1) Berbagai 

macam karakter sebelum mereka melaksanakan pembelajaran PAI (Pendidikan 

Agama Islam) ada beragam, mulai dari yang baik, hingga kurang baik seperti suka 

bercanda dan susah untuk menuruti ajakan dari pengajar. Namun setelah 

dilaksanakan pendidikan agama islam baik dari bidang mata pelajaran atau 

akademis maupun kegiatan lain non-akademis menghasilkan peningkatan kualitas 

karakter menjadi dua karakter dominan, yaitu religius dan disiplin. Adapun 

perubahan yang signifikan tersebut muncul atau tumbuh dari pembiasaan dan 

upaya dari tenaga pengajar atau SDM (Sumber Daya Manusia) SMAI Al-Maarif 

Singosari-Malang. 2) Berbagai faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas 
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karakter siswa-siswi SMAI Al-Maarif Singosari-Malang telah peneliti rumuskan 

menjadi beberapa kategori. Faktor pertama muncul dari segi siswa-siswi itu 

sendiri, seperti model percontohan seorang siswa kepada siswa lain sebagai rol-

model yang kemudian dicontoh sisi baiknya. Kebanyakan rol-model berasal dari 

lingkungan pesantren yang sudah membawa karakter baik dari lingkungan 

asalnya. Adapun kategori lain yang dirumuskan peneliti dan masuk sebagai faktor 

pendukung peningkatan karakter berasal dari tenaga pengajar yang mengupayakan 

peningkatan karakter siswa sejak dini atau sejak pertama mereka masuk ke 

lingkungan SMAI Al-Maarif Singosari-Malang dan juga kebijakan-kebijakan 

yang ditetapkan sekolah dalam mendukung pembelajaran PAI diluar mata 

pelajaran.   

  



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian  

Merencanakan pembelajaran sangat di butuhkan kemampuan, 

keterampilan dan ketlatenan pendidik untuk melakukan analisis situasi dan 

keadaaan tertentu siswa. Setiap siswa memliki karakter yang berbeda beda, 

sehingga perlakuan yang sama terhadap siswa mengakibatkan kurang 

maksimalnya suatu proses pembelajaran tersebut. oleh karena itu salah satu 

tahap yang penting adalah menganalisis karakter siswa tersebut. 

Identifikasi karakteristik siswa perlu untuk dilakukan dasar hukum 

dan teoritik. Pertama peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar 

nasional pendidikan bahwa pengembangan pembelajaran di lakukan dengan 

memperhatikan antara lain  tuntutan, bakat, minat, kebutuhan, dan 

kepentingan siswa. Kedua secara teoritik siswa berbeda dalam banyak hal 

yang meliputi perbedaaan fitrah individual (Salim, 1978) disamping 

perbedaaan latar belakang keluarga, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan 

sekitar.  

Karakteristik siswa untuk menempuh rancangan pembelajaran berhak 

di ketahui bagi guru untuk mempermudah dalam memastikan tujuan, metode, 

dan media pembelajaran, serta materi pembelajaran yang dapat di gunakan 

sebagai cara proses pembelajaran. Karakteristik siswa yang perlu di analisis 

oleh pendidik sebagai berikut: (karakteristik umum, kompetensi awal, gaya 

belajar, motivasi). Karakteristik umum, kemampuan atau kompetensi awal, 

gaya belajar dan motivasi merupakan informasi yang perlu di ketahui guru 



2 

 

 

sebelum melaksanakan program pembelajaran dengan informasi seperti ini, 

guru dapat mengkonsep suatu pembelajaran yang dapat menyediakan 

kebutuhan belajar siswa dan memfasilitasi siswa untuk mencapai kompetensi 

yang di inginkan .   

Pembahasan tentang hakikat karakter sama dengan konsep moral 

dalam Islam, dan keduanya membahas tentang tingkah laku manusia. Al-

Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah sikap yang mengakar dalam jiwa, 

dari mana berbagai perbuatan dapat dengan mudah lahir tanpa berpikir dan 

berpikir. Kata Suwito, akhlak sering disebut sebagai ilmu tingkah laku atau 

temperamen, karena dengan ilmu ini seseorang dapat memperoleh ilmu 

kebajikan jiwa. Cara mendapatkannya dan cara membersihkan jiwa yang 

kotor. 

Sedangkan makna kepribadian merupakan nilai karakteristik yang 

melekat (mengetahui nilai kebaikan, rela melakukan sesuatu, memiliki 

kehidupan yang benar-benar baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan). 

Peran dalam sistem berasal dari pikiran, hati, gerakan, perasaan dan niat 

seseorang atau sekelompok orang. 

Akhlak Islam merupakan tujuan terpenting dalam pendidikan. Hal ini 

terlihat dari beberapa hadits para nabi yang menjelaskan tentang keutamaan 

pendidikan akhlak, salah satunya adalah hadits berikut: “Ajari anak untuk 

berbaik hati dan mendidik mereka”. Konsep pendidikan Islam meyakini 

bahwa manusia dilahirkan dengan potensi fisik, yaitu: 1). Potensi berbuat 

baik kepada alam, 2). Potensi berbuat kerusakan terhadap alam, 3). Potensi 

ketuhanan yang memiliki fungsi-fungsi non fisik. Ketiga potensi tersebut 
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kemudian di serahkan kembali perkembangannya kepada manusia. Hal ini 

kemudian memunculkan konsep pendekatan komprehensif dalam pendidikan 

Islam yang meliputi unsur ilmu, akhlak, dan keyakinan.           

Pendidikan agama islam merupakan pendidikan iman dan juga ajaran 

tingkah laku pribadi menuju kesejahteraan hidup bersama karena di dalam 

ajaran agama islam lebih banyak mengandung nilai agamis seperti halnya 

akhlak, sopan santun serta ketaqwaaan, maka dari itu pendidikan islam harus 

selalu tertanam dalam diri para siswa untuk menguatkan dirinya akan 

ketakutan kepada Allah SWT. Tujuan umum dari pendidikan agama islam 

bertugas mengupayakan diri sendiri sebagai manusia yang sempurna yakni 

manusia yang mampu menunjukkan keharmonisan antara jasmani dan rohani 

baik dalam kehidupan individuatau kehidupan bersama. Sedangkan tujuan 

khusus dari pendidikan agama islam yakni sebagai indikasi tercapainya 

tujuan umum sehingga mampu menyesuaikan dengan keadaan tertentu seperti 

halnya untuk membangun suatu bangsa atau untuk memberikan pengetahuan 

untuk suatu lembaga pendidikan serta untuk mengembangkan minat dan 

bakat yang dimiliki oleh siswa.  

Islam selalu memposisikan pembentukan karakter anak sebagai pilar 

utama tujuan pendidikan. Guna mewujudkan binaan akhlak anak, Al-Ghazali 

memberikan konsep pendidikan yang bertujuan menjalin hubungan yang 

lebih erat dengan Allah. Menurutnya, mendekatkan diri kepada Allah adalah 

tolak ukur kesempurnaan manusia, dan ada jembatan untuk menuju ke sana, 

yaitu sains. Ibnu Miskawaih menambahkan bahwa tidak ada materi khusus 

untuk pendidikan akhlak, namun materi pendidikan akhlak dapat 
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diimplementasikan dalam berbagai ilmu selama tujuan utamanya adalah 

ketaqwaan kepada Tuhan. 

Peneliti disini tertarik dengan keberadaan salah satu sekolah di daerah 

singosari yakni SMAI Al-Ma’arif Singosari karena pada sekolah ini terdapat 

berbagai jenis karakteristik siswa yang bermacam macam  yang dapat di lihat 

dari domisili siswa, keluarga, daya dukung orang tua, sarana prasarana, dan 

kondisi lingkungan sekitar. 

Dari berbagai penjelasan diatas, disini peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Karakteristik Siswa Dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMAI Al Maarif Singosari 

Malang” alasan peneliti mengambil tema penelitian ini adalah mengurai 

karakteristik siswa dalam pembelajaran PAI dengan indikator siswa yang 

bermacam macam. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dijelaskan diatas 

maka disini di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut.  

1. Bagaimana karakteristik siswa dalam pembelajaran PAI di SMAI Al-

Ma’arif Singosari ? 

2. Faktor – faktor apa saja yang mendukung karakteristik siswa dalam 

pembelajran PAI ?   
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan di lakukannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui karakteristik siswa dalam pembelajaran PAI di SMAI 

Al-Ma’arif Singosari. 

2. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mendukung karakteristik 

siswa dalam pembelajran PAI. 

D. Manfaat Penelitian  

Kegunaan dari dilaksanakannya penelitian ini, sebagai  berikut : 

1. Bagi lembaga sekolah  

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini dilakukan 

untuk mengetehui macam-macam karakteristik siswa serta mampu 

memberikan kontribusi dan para peserta didik lebih aktif untuk 

mempelajari mata pelajaran pendidikan agama islam. 

2. Bagi guru  

Dengan adanya hasilNpenelitian ini sangat di harapkan mampu 

membantu kemudahan para guru untuk melangsungkan proses 

pembelajaran serta untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang apa 

saja karakteristik siswa yang dapat di terapkan pada mata pelajaran 

pendidikan agama islam. 

3. Bagi peserta didik  

Agar siswa dengan berbagai karakteristiknya mampu memberikan 

kontribusi terhadap lingkungan sekitar terlebih pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam serta dapat mendorong mewujudkan keinginan 
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siswa untuk lebih mendalami mata  pelajaran pendidikan agama islam di 

sekolah. 

4. Bagi peneliti  

Sebagai sarana pengembangan pengalaman selama menimba ilmu 

dan mampu membantu kelangsungan suatu lembaga pendidikan untuk 

meningkatkan proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien baik 

mengenai ilmu umum atau ilmu agama. 

E. Definisi Operasional  

 Untuk menjelaskan perincian agar tidak terjadi kekeliruan dari 

adanya penelitian ini, peneliti akan menjelaskan mengenai istilah yang di 

gunakan untuk judul skripsi ini. 

1. Karakteristik siswa  

 Karakter berakar pada nilai dan pemikiran siswa, kemudian 

muncul dalam bentuk tindakan atau perilaku permanen, natural dan 

reflektif (hendrawan, 2009). 

2. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

 Upaya yang membuat peserta didik dapat belajar, butuh belajar, 

termotivasi untuk  belajar, tertarik dan mau terus menerus mempelajari 

pendidikan agama islam, baik untuk mengetahui bagaimana cara 

beragama yang benar maupun mempelajari islam sebagai pengetahuan 

(Muhaimin, 2002). 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti menjabarkan penelitian dari hasil wawancara serta 

observasi di lokasi penelitian dan sesuai dengan tema serta fokus masalah 

yang ditatpkan, peneliti akan menyimpulkan seluruh penelitian untuk 

mempermudah pembaca dalam memahami hasil akhir dari analisis jawaban 

pada rumusan masalah dan dapat menemukan poin penting dalam penelitian 

dengan mudah pada bab ini. Berikut beberapa hasil penelitian sekaligus 

merupakan jawaban dari rumusan masalah : 

1. Sesuai fokus penelitian pada poin pertama peneliti menyimpulkan bahwa 

karakter siswa-siswi SMAI Al-Ma’arif Singosari-Malang yang dominan 

adalah karakter pembawaan mereka dari lingkungan sebelumnya. Seperti 

suka berguarau dan tidak bisa menuruti ajakan pengajar. Kemudian 

setelah diberikan pembelajaran Pendidikan Agama Islam menjadi dua 

karakter yang paling menonjol diantara seluruh siswa SMAI Al-Ma’arif 

Singosari-Malang, yaitu karakter disiplin dan juga religius. Pendidikan 

Agama Islam disini yang dimaksud bisa berarti mata pelajaran atau bisa 

juga kegiatan tambahan dari kebijakan sekolah seperti sholat jama’ah, 

sholat dhuha dan persyaratan ubudiyah. 

2. Faktor yang mempengaruhi peningkatan karakter siswa-siswi dari 

pembelajaran PAI yang pertama adalah dari siswa-siswi sendiri yang 

sebagian berasal dari pesantren sehingga menjadi rol-model dan dicontoh 

oleh teman-temannya. Kemudian dari tenaga pengajar yang 
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mengupayakan peningkatan karakter sejak dini, sejak masuknya siswa-

siswi ke sekolah dihari pertama mereka belajar sudah dianalisis 

bagaimana menghadapi sifat mereka dan menentukan strategi yang cocok 

dalam peningkatan karakter. Kemudian kebijakan sekolah yang 

menerapkan Pendidikan Agama Islam (PAI) baik dalam mata pelajaran 

dilingkungan kelas maupun kegiatan lains seperti sholat dhuha, sholat 

berjamaah, hafalan surat Al-Qur’an dan lainnya. 

B. Saran 

Setelah meneliti efek dari pembelajaran pendidikan agama islam kepada 

karakter siswa-siswi SMAI Al-Ma’arif Singosari-Malang, peneliti 

menemukan sedikit kendala dan berbagai macam nilai positif selama masa 

penelitian. Maka dari itu peneliti akan memberikan beberapa saran baik untuk 

tema penelitian maupun peneliti berikutnya yang akan mengambil tema yang 

serupa dengan yang peneliti ambil. Diantara saran dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk SMAI Al-Ma’arif Singosari-Malang agar tetap meningkatkan 

karakter siswa, karena sekolah dinilai baik dan tidak bukan hanya dari 

segi keilmuan, namun juga adab yang melekat pada diri seorang siswa, 

dan hal tersebut dapat ditingkatkan dari peningkatan karakter siswa-siswi 

disana. 

2. Tenaga pengajar agar tidak bosan dalam mendidik anak asuhnya di 

SMAI Al-Ma’arif Singosari-Malang karena pengajar merupakan sarana 

pendidikan baik keilmuan maupun adab bagi siswa-siswi di SMAI Al-

Ma’arif Singosari-Malang. 
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3. Untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti tema yang berkaitan 

dengan tema yang sudah peneliti angkat sekarang agar lebih spesifik 

serta mendetail dalam melakukan analisa karakter seorang individu, hal 

tersebut meskipun akan sangat luas penjabarannya namun hasil yang 

akan diperoleh dalam penelitian akan sangat bermanfaat baik bagi 

perseorangan maupun instansi-instansi yang mengambil penelitian 

tersebut sebagai referensi. 
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