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ABSTRAK 

 

Purboretno, Alya Anggraeni. 2022. Pembentukan Karakter Disiplin Melalui 

Kegiatan Keagamaan Siswa Pada Mata Pelajaran PAI di SMPN 3 

Jatinom. Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr. Rosichin 

Mansur, M.Pd. Pembimbing 2: Dr. Fita Mustafida, M.Pd. 

Kata Kunci : Pembentukan Karakter Disiplin, Kegiatan Keagamaan, Mata 

Pelajaran PAI 

 

Pembentukan karakter sudah diterapkan dalam sistem pendidikan sekarang, 

akan tetapi masih banyak permasalahan yang menyebabkan lemahnya karakter 

posistif di dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah karakter disiplin, dimana 

masih banyak dari kita yang kurang sadar akan pentingnya karakter disiplin dalam 

kehidupan. Dalam lingkup pendidikan guru Pendidikan Agama Islam menjadi 

fasilitator dalam pembentukan karakter disiplin. Dari implementasi mata pelajaran 

PAI yang dituangkan menjadi kegiatan keagamaan di sekolah dapat dijadikan 

sebagai strategi dalam pembentukan karakter disiplin siswa. Kegiatan keagamaan 

yang diterapkan di SMPN 3 Jatinom Klaten seperti, tadarus Al-Qur’an, sholat jamaah 

dzuhur, sholat jum’at, ekstrakulikuler TPA, dan pengajian ahad pagi. 

Dari latar belakang di atas peneliti dapat mengambil fokus penelitian antara 

lain: 1) Bagaimana metode pembentukan karakter disiplin melalui kegiatan 

keagamaan siswa pada mata pelajaran PAI di SMPN 3 Jatinom Klaten. 2) Bagaimana 

peran guru Pendidikan Agama Islam dalam pembentukan karakter disiplin melalui 

kegiatan keagamaan siswa pada mata pelajaran PAI di SMPN 3 Jatinom Klaten. 3) 

Apa saja hasil pembentukan karakter disiplin melalui kegiatan keagamaan siswa 

pada mata pelajaran PAI di SMPN 3 Jatinom Klaten.  

Tujuan daripada penelitian adalah 1) Untuk mendeskripsikan metode 

pembentukan karakter disiplin melalui kegiatan keagamaan siswa pada mata 

pelajaran PAI di SMPN 3 Jatinom Klaten. 2) Untuk mendeskripsikan peran guru 

Pendidikan Agama Islam dalam pembentukan karakter disiplin melalui kegiatan 

keagamaan siswa pada mata pelajaran PAI di SMPN 3 Jatinom Klaten. 3) Untuk 

mendeskripsikan hasil pembentukan karakter disiplin melalui kegiatan keagamaan 

siswa pada mata pelajaran PAI di SMPN 3 Jatinom Klaten. 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan jenis 

penelitian menggunakan studi kasus. Teknik pengumpulan datanya menggunakan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber datanya menggunakan sumber data 

primer. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahap yakni, 

kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa, 1) 

Metode yang diterapkan dalam pembentukan karakter disiplin melalui kegiatan 

keagamaan siswa pada mata pelajaran PAI di SMPN 3 Jatinom Klaten yaitu metode 

pembiasaan dan metode keteladanan. 2) Peran guru PAI dalam pembentukan 

karakter disiplin melalui kegiatan keagamaan siswa pada mata pelajaran PAI yaitu, 

guru PAI berperan mendidik siswa, membentuk akhlak yang baik pada siswa 

terutama dalam kedisiplinan, memberi pengarahan yang baik, memberi keteladanan 
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di lingkungan sekolah. 3) Hasil dalam pembentukan karakter disiplin melalui 

kegiatan keagamaan siswa pada mata pelajaran PAI yaitu siswa datang ke sekolah 

tepat pada waktunya, karena terdapat tadarus Al-Qur’an yang dilakukan tepat setelah 

bel masuk kelas sebelum pelajaran jam pertama, siswa melakukan sholat wajib 5 

waktu, menurut informasi dari orang tua siswa sebagian besar siswa meneruskan 

pembiasaan yang di lakukan di sekolah, siswa mengerjakan tugas tepat pada 

waktunya, karena terbiasa dengan kegiatan keagamaan di sekolah yang tertib. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Pembentukan karakter sudah diterapkan dalam sistem pendidikan sekarang, 

akan tetapi masih banyak permasalahan yang menyebabkan lemahnya karakter 

posistif dalam dunia pendidikan. Apalagi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

(SMPN) 3 Jatinom Klaten, dimana banyak dari siswa belum bisa mengontrol 

buruknya perbuatan yang mereka lakukan. Seperti melakukan tawuran, 

kurangnya sopan santun terhadap guru, melawan guru, tidur di kelas ketika guru 

menerangkan pelajaran, meremehkan guru, membully dan melakukan kekerasan 

terhadap teman dan lain sebagainya hal-hal yang menyebabkan kurang 

terbentuknya akhlak yang baik pada siswa. Dalam hal disiplin siswa di SMPN 3 

Jatinom Klaten masih banyak yang melanggar dan tidak patuh terhadap aturan 

yang ada. Banyak dari siswa yang keluar masuk ruang bimbingan konseling 

(BK) karena ada yang bermain handphone saat mata pelajaran, kabur ke kamar 

mandi saat jam pelajaran berlangsung, berpakaian tidak sesuai dengan aturan 

sekolah seperti: pada seragamnya tidak dipasang atribut sekolah, memakai kaos 

kaki dan sepatu berwarna, tidak memakai dasi dan topi saat upacara 

berlangsung, pada saat upacara mengobrol,  merokok di dalam kamar mandi, 

tidak langsung masuk kelas saat bel masuk kelas berbunyi,  tidak mengerjakan 

tugas dengan tepat waktu. 

Menurut kepala sekolah SMPN 3 Jatinom, Bapak Ponimin S.Pd.I, 

menjelaskan bahwasanya: 
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Di lingkungan SMPN 3 Jatinom Klaten para orang tua lebih mementingkan 

anaknya berprestasi dan resah ketika anaknya mendapatkan nilai yang jelek 

tanpa memperhatikan kedisplinan dan akhlak yang terbentuk pada anak. 

Permasalahan yang sering terjadi dalam hal ini adalah orang tua kurang 

mengontrol tugas anaknya dari sekolah sehingga anak terlambat dalam 

pengumpulan tugas dan kurang mengontrol pakaian anak saat hendak berangkat 

ke sekolah (W/KS/24 Mei 2022).  

 

Saat mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), guru PAI selalu 

menanyakan mengenai kedisiplinan dalam beribadah khusunya sholat kepada 

siswa, apakah tadi pagi melakukan sholat subuh atau tidak. Dan yang terjadi 

adalah banyak dari siswa yang masih tidak disiplin dalam pelaksanaan sholat 

lima waktu atau bolong-bolong dalam sholat. Ada yang melakukan sholat hanya 

waktu di sekolah dan ada yang melakukan sholat apabila ingat saja 

(O/SMPN3JAKLA/22 Desember 2021). Dari sini guru PAI menjadi pondasi 

utama dalam hal pembentukan karakter disiplin siswa apalagi dalam beribadah, 

walaupun begitu guru yang lain juga harus ikut serta dalam pembentukan 

karakter siswa selain guru PAI. Melalui mata pelajaran PAI juga akan 

memperkuat bahwasanya ajaran agama Islam lebih mementingkan adab daripada 

ilmu  khususnya tentang kedisiplinan. Dengan demikian siswa dapat memahami 

dan mengolah pelajaran yang sudah didapatkan dan juga melihat keteladanan 

dari guru PAI serta dapat menerapkan sendiri karakter positif yang diperolehnya, 

sehingga menjadi kebiasaan yang akan di lakukannya sekarang dan dimasa yang 

akan datang. 

Disiplin merupakan salah satu diantara banyaknya aspek dalam nilai-nilai 

pendidikan karakter yang dianggap sepele oleh siswa, tapi mereka belum 

menyadari bahwasanya apa yang dilakukan merupakan hal kecil yang 

berdampak bagi kehidupan mereka yang akan datang. Dalam mendidik 
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siswanya, guru di SMPN 3 Jatinom Klaten tidak hanya “transfer of knowledge” 

atau transfer ilmu pengetahuan saja melainkan diseimbangkan dengan “transfer 

of value” atau bisa disebut dengan transfer nilai-nilai moral. Kemudian dalam 

menegakkan kedisiplinan guru tidak hanya menegur dan memberi nasehat 

apabila ada siswa yang melanggar kedisplinan melainkan memberikan contoh 

terlebih dahulu, kemudian membiasakan dengan kegiatan keagamaan yang ada 

di sekolah. Sebagaimana yang dikatakan para ulama kita salah satunya Yusuf 

bin Al Husaini beliau berkata bahwa “Dengan mempelajari adab, maka engkau 

akan mudah memahami ilmu” (Baghdadi, 463 H: 31). Konsep tersebut kita 

dapatkan karena adanya unsur keridhoan dari guru, sehingga ridho guru kita 

tergantung pada bagaimana sikap atau perilaku kita terhadap guru. Ketika kita 

patuh dengan perintah guru kita, bersikap baik, dan mau belajar dengan 

sungguh-sungguh insyaallah ilmu yang kita dapatkan juga akan menjadi berkah. 

Percuma apabila kita berilmu tetapi kita tidak mempunyai adab, karena hal 

tersebut malah akan membuat kita celaka.  

Berdasarkan permasalahan yang ada, apabila karakter disiplin tidak 

diterapkan yang terjadi adalah ketidakteraturan. Disiplin harus ditegakkan demi 

perbaikan kualitas manusia dan mengembangkan potensi yang dimiliki untuk 

lebih baik lagi. Tanpa disadari disiplin merupakan salah satu kunci keberhasilan, 

karena disiplin merupakan suatu bentuk pengerjaan yang dilakukan dengan 

teratur dan tepat waktu. Kedisiplinan memang harus diterapkan dalam 

pendidikan agar terciptanya kehidupan yang teratur dalam proses pembelajaran. 

Karakter disiplin memang sangat ditekankan kepada siswa. Apabila karakter 

disiplin sudah menjadi kebiasaan maka karakter tanggung jawab akan 
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mengikutinya dimanapun dan kapanpun siswa berada. Disiplin merupakan suatu 

karakter yang ditakuti oleh siswa karena hal tersebut dilakukan secara tepat 

waktu dan teratur. Tapi siapa sangka bahwa karakter disiplin kalau kita sadari 

dapat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu perlu adanya 

pemahaman tentang disiplin terhadap siswa agar siswa mengerti dan dapat 

melakukan hal tersebut dengan tidak terpaksa. Memang sesuatu yang dipaksakan 

adalah hal yang kurang baik, tapi paksaan itu dilakukan demi kebaikan siswa 

kedepannya, maka hal itu perlu dilakukan. Namun semua itu juga perlu 

diimbangi dengan pemahaman dan pengertian yang baik kepada siswa dengan 

menjelaskan tentang sebab akibat dari apa yang kita lakukan. 

Pembentukan karakter di SMPN 3 Jatinom tidak hanya ditekankan pada 

aspek jasmani saja melainkan aspek rohani yaitu dengan adanya kegiatan 

keagamaan yang diadakan di sekolah. Dasar dari menerapkan aspek rohani disini 

adalah dengan menanamkan iman atau keyakinan terlebih dahulu kepada siswa, 

memberikan stimulus untuk taat dan patuh terhadap Allah dan ajaran agama 

Islam. Ketika hal ini sudah meresap dalam jiwa siswa, maka siswa sudah 

dikatakan beriman hal ini ditunjukan dengan adanya perbuatan tidak hanya 

perkataan. Hal ini merupakan satu hal yang tidak mudah untuk diterapkan akan 

tetapi sebagai guru semaksimal mungkin berusaha untuk mengajarkan kepada 

siswa. 

Berdasarkan pengamatan pendahuluan yang dilakukan, SMPN 3 Jatinom 

merupakan sekolah yang berada di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sekolah 

yang berbasis negeri ini mempunyai misi dimana budi pekerti yang luhur, ajaran 

agama yang dibuktikan dengan implementasi di dalamnya, serta disiplin dan rasa 
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tanggung jawab diterapkan dalam lingkungan SMPN 3 Jatinom  

Klaten(O/SMPN3JAKLA/22 Desember 2021). Dari sini sudah terlihat jelas 

bahwa misi dari sekolah ini memang untuk mewujudkan pendidikan karakter. 

Demi mewujudkan hal tersebut maka kegiatan keagamaan di sekolah adalah 

salah satu usaha untuk mewujudkan pembentukan karakter disiplin. Kegiatan 

keagamaan yang diterapkan di sekolah ini antara lain sebagai berikut: 

Pembiasaan pagi (jam ke 0) Tadarus Al-Qur’an yang dipandu dari pusat dan 

siswa menirukan, Waktu 15 menit sebelum pelajaran jam ke 1 dimulai, sholat 

jamaah dzuhur, sholat jum’at, pengajian ahad pagi, ekstrakulikuler Taman 

Pendidikan Al-Qur’an (TPA) (O/SMPN3JAKLA/22 Desember 2021). 

Semua kegiatan keagamaaan ini ditujukan agar siswa terbiasa dengan 

kegiatan tersebut, sehingga akan muncul karakter disiplin dalam diri siswa 

karena sudah biasa melakukan kegiatan yang diadakan oleh sekolah serta 

terbiasa juga menerapkan  diluar sekolah. Menurut guru PAI Ibu Ika Noor 

Azizah, S.Pd menjelaskan bahwa:  

Guru agama Islam mewajibkan kepada siswa untuk mengisi daftar hadir 

pada setiap kegiatan keagamaan yang dilakukan. Sistem diadaknnya pengisian 

daftar hadir adalah dengan menunjuk salah satu siswa setiap kelas yang 

dipercaya untuk mendata kehadiran teman-temanya dalam kegiatan keagamaan 

yang dilakukan. Kemudian setiap mata pelajaran PAI daftar kehadiran siswa 

dalam mengikuti kegiatan keagamaan disetorkan kepada guru agama untuk 

dievaluasi. Bentuk evaluasinya yaitu dengan memberikan reward dan 

punishment. Reward bagi yang taat melakukan sholat jamaah dan hadir dalam 

pengajian ahad pagi adalah dalam bentuk nilai yang bagus. Sedangkan 

punishment dari yang tidak taat dalam melakukan hal tersebut adalah dengan 

menghafal surat pendek, merangkak mengelilingi kelas dan lain-lain yang 

membuat efek jera siswa (W/GPAI/27 Mei 2022). 

Dari pemaparan di atas, maka peneliti ingin menggali lebih dalam lagi 

tentang bagaimana pembentukan karakter disiplin siswa melalui kegiatan 

keagamaan di SMP N 3 Jatinom.Maka penelitian ini berjudul “Pembentukan 
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Karakter Disiplin melalui Kegiatan Keagamaan Siswa pada Mata 

Pelajaran PAI di SMP N 3 Jatinom Klaten”. 

B. Fokus Penelitian  

Sebagaimana yang telah dipaparkan dari konteks penelitian diatas, dari judul 

penelitian “Pembentukan Karakter Disiplin Melalui Kegiatan Keagamaan Siswa 

Dalam Mata Pelajaran PAI Di SMP N 3 Jatinom Klaten” didapatkan persoalaan 

yang menjadi fokus penelitian disini, yakni sebagai berikut: 

1. Bagaimana metode pembentukan karakter disiplin melalui kegiatan 

keagamaan siswa pada mata pelajaran PAI di SMPN 3 Jatinom Klaten? 

2. Bagaimana peran guru Pendidikan Agama Islam dalam pembentukan karakter 

disiplin melalui kegiatan keagamaan siswa pada mata pelajaran PAI di SMPN 

3 Jatinom Klaten?  

3. Apa saja hasil pembentukan karakter disiplin melalui kegiatan keagamaan 

siswa pada mata pelajaran PAI di SMPN 3 Jatinom Klaten?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian diatas, menghasilkan tujuan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsikan metode pembentukan karakter disiplin melalui kegiatan 

keagamaan siswa pada mata pelajaran PAI di SMPN 3 Jatinom Klaten. 

2. Mendeskripsikan peran guru Pendidikan Agama Islam dalam pembentukan 

karakter disiplin melalui kegiatan keagamaan siswa pada mata pelajaran PAI 

di SMPN 3 Jatinom Klaten. 

3. Mendeskripsikan hasil pembentukan karakter disiplin melalui kegiatan 

keagamaan siswa pada mata pelajaran PAI di SMPN 3 Jatinom Klaten. 
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D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan konteks penelitian, fokuenjas penelitian, dan tujuan 

penelitian, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang positif bagi 

pendidikan, pembaca, dan bagi pihak-pihak sekolah.  Adapun manfaat yang 

diharapkan penulis pada penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai studi dalam 

pengembangan ilmu pendidikan khususnya pendidikan agama islam (PAI) 

dan dapaat menjadi sumber acuan dalam permasalahan yang terjadi dalam 

sekolah dan lingkungan masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu sekolah untuk menjadi refrensi 

serta meningkatkan tanggung jawab dan dapat dijadikan sebagai evaluasi 

untuk menjadikan sekolah yang lebih baik lagi . 

b. Bagi Peserta Didik 

Penelitian ini diharapkan agar anak dapat memahami serta dapat 

menjadikan karakter disiplin ini sebagai bentuk pembiasaan dalam 

kehidupan baik di sekolah maupun di luar sekolah dan dilakukaan 

sekarang maupun masa yang akan datang. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan untuk peneliti lain untuk evaluasi serta dapat 

menyempurnakan penelitian di masa yang akan datang. 
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E. Definisi Oprasional 

1. Pembentukan Karakter Disiplin 

Pembentukan karakter disiplin adalah suatu proses pencapaian dimana hal 

tersebut menjadi bentuk atau suatu kebiasaan baik yang dilakukan secara 

teratur dan tepat waktu. 

2. Kegiatan Keagaman Siswa 

Kegiatan keagamaan siswa merupakan suatu acara atau aktivitas berupa 

ibadah atau bentuk pendekatan diri siswa kepada sang pencipta  untuk 

menjadikan siswa menjadi lebih baik. 

3. Mata Pelajaran PAI 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan suatu mata 

pelajaran dimana di dalamnya mempelajari tentang ajaran agama islam yang 

terdapat akidah, syariah serta akhlak demi menjadikan kehidupan manusia 

lebih baik. 

Jadi, Pembentukan Karakter Disiplin melalui Kegiatan Keagamaan 

Siswa dalam Mata Pelajaran PAI di SMP N 3 Jatinom Klaten merupakan 

proses pencapaian dalam bentuk kebiasaan baik yang dilakukan secara 

tepat waktu dan teratur, melalui aktivitas ibadah dalam ajaran agama islam 

dimana terdapat akidah, syariah, akhlak demi menjadikan kehidupan siswa 

di SMPN 3 Jatinom Klaten menjadi lebih baik dan berkualitas. 
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BAB VI  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang 

berhubungan dengan penelitian ini, maka peneliti akan memberikan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1) Metode yang digunakan dalam pembentukan karakter disiplin melalui 

kegiatan keagamaan siswa pada mata pelajaran PAI di SMPN 3 Jatinom 

Klaten yaitu menggunakan metode pembiasaan dan metode keteladanan. 

2) Peran Guru PAI dalam pembentukan karakter disiplin melalui kegiatan 

keagamaan siswa pada mata pelajaran PAI yaitu guru PAI berperan 

mendidik siswa, membentuk akhlak yang baik pada siswa terutama dalam 

kedisiplinan  memberi pengarahan yang baik pada siswa, memberi 

keteladanan di lingkungan sekolah. 

3) Hasil dalam pembentukan karakter disiplin melalui kegiatan keagamaan 

siswa pada mata pelajaran PAI yaitu siswa datang ke sekolah tepat pada 

waktunya, karena terdapat tadarus Al-Qur’an yang dilakukan tepat setelah 

bel masuk kelas sebelum pelajaran jam pertama, siswa melakukan sholat 

wajib 5 waktu, menurut informasi dari orang tua siswa sebagian besar siswa 

meneruskan pembiasaan yang di lakukan di sekolah, siswa mengerjakan 

tugas tepat pada waktunya, karena terbiasa dengan kegiatan keagamaan di 

sekolah yang tertib. 
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B. Saran  

Berdasarkan analisis dari penelitian ini, peneliti sadar terdapat banyak 

kekurangan dalam penelitian.  Karena rasa peduli terhadap sesama, maka 

peneliti. ingin memberikan saran demi kelangsungan kehidupan yang lebih baik 

kepada pihak yang terkait dalam penelitian: 

1. Bagi kepala sekolah 

Hendaknya mempertahankan karakter disiplin siswa melalui kegiatan 

keagamaan siswa, meningkatkan motivasi kinerja guru agar lebih baik lagi, 

memfasilitasi sarana dan prasarana yang kurang memadahi agar terciptanya 

program sekolah yang unggul. 

2. Bagi guru PAI 

Lebih kreatif lagi dalam pembelajaran agar menghasilkan output yang 

berakhlak baik dan berkualitas, mempertahankan dan mengembangkan 

nilai-nilai karakter yang ada terutama disiplin, menjadikan mata pelajaran 

PAI sebagai pedoman dalam berkehidupan di lingkungan sekolah. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan untuk mengkaji lebih banyak referensi atau sumber yang 

berkaitan dengan fokus penelitian yang akan diteliti. Dan lebih 

mempersiapkan diri dalam proses pengambilan serta pengumpulan data, 

sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik. 
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