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ABSTRAK 
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Singosari. Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, 
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Di Indonesia saat ini masih begitu banyak masalah-masalah yang belum 

terselesaikan. Khususnya dalam dunia Pendidikan, baik efektivitas maupun 

efisiensi Pendidikan itu sendiri. Adanya berbagai pengaruh negative dan 

perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan bagi siswa maupun siswi 

disekolah tersebut untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada 

disekolah. Pelanggaran yang kerap dilakukan siswa seperti membolos sekolah yang 

merupakan perilaku tidak baik. Siswa yang memiliki karakter islami yang baik akan 

tahu apa yang harus dilakukan yang menurutnya baik dan 

mempertanggungjawabkan apa dilakukan dan segala perbuatannya. Oleh karena 

itu, disinilah peranan sekolah guru, tidak lepas dari guru di dalam bidang agama 

(guru PAI) begitu penting dalam membentuk karakter serta adab siswa (akhlak) 

setiap siswa agar menjadi orang yang bertanggungjawab, dewasa, mandiri dan juga 

bersifat akhlakul karimah. 

Dari latar belakang di atas peneliti dapat mengambil fokus penelitian antara 

lain: 1) Apa saja upaya yang dilakukan Guru PAI dalam pembentukan karakter 

islami siswa di SMA Islam Al-Ma’arif Singosari Malang? 2) Bagaimana 

implementasi Pendidikan Agama Islam di SMA Islam Al-Ma’arif Singosari Malang 

dalam membentuk karakter islami pada siswa? 3) Apa saja hasil implementasi 

Pendidikan Agama Islam sebagai upaya pembentukan karakter islami siswa di 

SMA Islam Al-Ma’arif Singosari Malang? 

Tujuan daripada penelitian adalah 1) Untuk mengetahui perencanaan dalam 

upaya pembentukan karakter siswa di SMA Islam Al-Ma’arif Singosari Malang 

saat disekolah. 2) Untuk mengetahui implementasi Pendidikan Agama Islam di 

SMA Islam Al-Ma’arif Singosari Malang dalam membentuk karakter islami pada 

siswa. 3) Untuk mengetahui hasil implementasi Pendidikan Agama Islam sebagai 

upaya pembentukan karakter islami siswa di SMA Islam Al-Ma’arif Singosari 

Malang. 

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 dan sekunder. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan tiga 

tahap yakni, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. 

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

Upaya guru dalam pembentukan karakter siswa dengan pembinaan-pembinaan 

terkait program keagamaan yang dilakukan oleh guru PAI yang sudah banyak 

membantu dan membimbing dalam pembentukan karakter islami pada diri siswa. 

Seperti halnya terlaksananya shalat dhuha berjamaah, shalat dhuhur berjamaah, 
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shalat jumat berjamaah di masjid, sikap peul lingkungan, dan juga sikap sadar 

diri terhadap bahayanya narkoba, serta perilaku-perilaku positif siswa terhadap 

guru seperti saling bertegur sapa, saling menghormati. 2) Melakukan bimbingan 

kepada peserta didik melalui kegiatan sholat dhuha, bimbingan baca Al-Qur’an, 

sholat jamaah dimasjid ketika dzuhur, dan juga melakukan pendekatan secara intens 

terhadap peserta didik agar terjalin komukasi yang baik dan peserta didik pun 

menjadi lebih terbuka kepada guru. 3) Lulusan SMA Islam Al-Maarif Singosari 

Malang mempunyai siswa berkualitas contohnya setidaknya  bisa mengaji dan 

memiliki adab, akhlak atau etika yang baik serta memiliki karakter islami yang 

dapat diterapkan di masyarakat dalam menghadapi beberapa kondisi yang mungkin 

saat ini kebanyaan para remaja yang mempunyai masalah krisis moral terhadap 

orang lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Di Indonesia saat ini masih begitu banyak masalah-masalah yang 

belum terselesaikan. Khususnya dalam dunia Pendidikan, baik efektivitas 

maupun efisiensi Pendidikan itu sendiri. Masalah-masalah tersebut banyak 

menerima tanggapan dari masyarakat mengenai keresahan yang dirasakan, 

sehingga harus ditanggapi dengan serius dan tidak hanya dari pemerintah 

saja namun juga dari kalangan masyarakat demi tercapainya Pendidikan 

yang sukses/berkualitas. Bahkan, dampak dari globalisasi yang semakin 

berkembang adalah sedikit demi sedikit tampa sadar telah merusak karakter 

Pendidikan bangsa Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam. 

Beberapa kalangan menilai bahwa pendidikan agama Islam belum 

mampu untuk menggarap perilaku, sikap dan moral bangsa ini. Muhaimin 

(2006 : 35). Saat ini masyarakat Indonesia banyak menerima laporan hasil 

Pendidikan, dilihat dari lulusan Pendidikan formal semisal korupsi, kasus 

seks bebas pada berbagai kalangan khususnya remaja, narkoba, tawuran dan 

masih banyak lagi kasus lainnya. Pesatnya arus globalisasi, informasi dan 

juga krisis multidimensional yang mempengaruhi berbagai kehidupan dan 

kualitas sumber daya manusia(SDM). Begitu banyak masalah yang muncul 

dari keadaan tersebut, baik pengaruh positif maupun pengaruh negative. 

Mungkin hamper setiap hari masyarakat disuguhkan dengan kejadian atau 

berita atau kabar menyedihkan melalui berbagai media masa maupun 

elektronik yang secara bebas memperlihatkan perilaku-perilaku yang tidak 
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bermoral. Keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap masyarakat umum 

dan juga kalangan pelajar. 

Masalah pengembangan sumber daya manusia(SDM) dampak yang 

timbul dari pengaruh tantangan global selama ini hanya mengedepankan 

keberhasilan akademik. Tidak heran lagi jika banyak pelajar yang memiliki 

prestasi dalam bidang akademik namun akhlak dan kepribadian mereka 

nilainya negative atau minim sekali. Hal negatif kini sudah menjadi hal yang 

lumrah sehingga mempengaruhi tingkah laku mereka, misalnya minimnya 

atau mungkin sekarang sudah sangat jarang penerapan sikap kesopanan atau 

adab terhadap guru maupun orang tua. Bahkan selama berapa puluh tahun 

terakhir ini, beberapa orang baik itu orang tua, kepala sekolah, 

pendakwah/penceramah, dan presiden pun berusaha keras untuk menangani 

kasus krisisnya perkembangan moral/akhlak penerus Bangsa, namun 

keadaan justru semakin memburuk. Maka, remaja sebagai generasi penerus 

Bangsa, Negara dan Agama seharusnya memiliki pondasi yang kokoh, 

terutama nilai agama dan adab agar dapat mengatasi dan terhindar atas 

dampak yang timbul dari era globalisasi yang banyak membawa pengaruh 

negative ini. 

  Pendidikan Agama Islam (PAI) sebenarnya sampai saat ini belum 

mendapatkan tempat dan waktu yang proposional, bahkan mata pelajaran 

PAI yang tidak termasuk dalam UN ini seringkali kurang mendapat 

perhatian. Keberhasilan pelajar/peserta didik dalam mata pelajaran ini 

hanya diukur dengan seberapa banyak hafalan dan kemampuan ujian tulis 
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saja, penanaman keprinadian dan akhlakul karimah tidak begitu 

diperhatikan (Abdul Majid,2012 : 2).  

 SMA Islam Al-Ma’arif Singosari Malang merupakan sekolah yang 

memiliki peserta didik yang cukup banyak. Selain itu letak sekolahnya yang 

strategis, tidak jauh dari pusat-pusat Pendidikan lainnya seperti kampus dan 

pondok pesantren yang menjadikan SMA Islam Al-Ma’arif Singosari 

Malang harus benar-benar mengontrol keadaan siswanya. Adanya berbagai 

pengaruh negative dan perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan 

bagi siswa maupun siswi disekolah tersebut untuk melakukan pelanggaran 

terhadap peraturan yang ada disekolah. Pelanggaran yang kerap dilakukan 

siswa seperti membolos sekolah yang merupakan perilaku tidak baik. Siswa 

yang memiliki karakter islami yang baik akan tahu apa yang harus dilakukan 

yang menurutnya baik dan mempertanggungjawabkan apa dilakukan dan 

segala perbuatannya. Oleh karena itu, disinilah peranan sekolah guru, tidak 

lepas dari guru di dalam bidang agama (guru PAI) begitu penting dalam 

membentuk karakter serta adab siswa (akhlak) setiap siswa agar menjadi 

orang yang bertanggungjawab, dewasa, mandiri dan juga bersifat akhlakul 

karimah. 

 Pentingnya PAI di sekolah adalah untuk membina dan mengasuh 

peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran agama Islam secara 

menyeluruh. PAI bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, 

pengahayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama islam, sehingga 

menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT 
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serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara (Muhaimin, 2012 :78). 

   Karena itu Pendidikan Agama Islam sangat berperan dalam 

membentuk karakter pelajar, terutama karakter seorang muslim, lebih-lebih 

Pendidikan ini diberikan secara intensif dan kontinu. Karena pada dasarnya 

memiliki adab dan karakter yang baik merupakan keinginan dari semua 

orang. Karena dengan semua ini orang akan lebih disegani, dihormati, dan 

dicintai oleh orang disekitarnya serta berkaitan dengan pentingnya 

penanaman pondasi agama yang kuat dan kokoh juga sebagai salah satu 

faktor utama yang sangat berpengaruh dalam membentuk karakter agamis 

pada peserta didik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Implementasi Pendidikan Agama Islam Sebagai Upaya 

Pembentukan Karakter Islam Siswa DI SMA Islam Al-Ma’arif 

Singosari Malang. 

B. Fokus Penelitian 

Melihat dari konteks penelitian diatas, maka masalah penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa saja upaya yang dilakukan Guru PAI dalam pembentukan 

karakter islami siswa di SMA Islam Al-Ma’arif Singosari Malang? 

2. Bagaimana implementasi Pendidikan Agama Islam di SMA Islam 

Al-Ma’arif Singosari Malang dalam membentuk karakter islami 

pada siswa? 
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3. Apa saja hasil implementasi Pendidikan Agama Islam sebagai upaya 

pembentukan karakter islami siswa di SMA Islam Al-Ma’arif 

Singosari Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perencanaan dalam upaya pembentukan karakter 

siswa di SMA Islam Al-Ma’arif Singosari Malang saat disekolah. 

2. Untuk mengetahui implementasi Pendidikan Agama Islam di SMA 

Islam Al-Ma’arif Singosari Malang dalam membentuk karakter 

islami pada siswa? 

3. Untuk mengetahui hasil implementasi Pendidikan Agama Islam 

sebagai upaya pembentukan karakter islami siswa di SMA Islam Al-

Ma’arif Singosari Malang? 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Teoritis 

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini akan memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan bagi sekolah atau guru yang ingin 

menguatkan Karakter melaui pendidikan agama islam. 

2. Praktis  

a. Bagi Objek Penelitian 

Dapat memberikan kontribusi bagi sekolah dalam meningkatkan mutu 

Pendidikan Agama Islam dan meningkatkan pembentukan akhlak pada 

siswa maupun agar menjadi anak yang sholeh dan sholehah serta 

menjadi generasi muda yang dapat membanggakan agama, nusa dan 

bangsa. 
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b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang peningkatan karakter agamis 

bagi remaja. Sehingga dapat memberikan manfaat baik di dunia 

maupun di akhirat  

c. Bagi peneliti 

Untuk memperluas wawasan sebagai calon guru Pendidikan Agama 

Islam yang berperan penting dalam pembntukan karakter dan akhlak 

pada siswa/peserta didik baik dalam proses pembelajaran maupun 

diluar proses pembelajaran 

d. Bagi Universitas Islam Malang 

Meningkatkan prestasi dan nama baik Lembaga dengan memberikan 

sumbangan yang berupa ilmu pengetahuan untuk meningkatkan 

kualitas Pendidikan baik dalam proses pembelajaran maupun di luar 

proses pembelajaran. 

E. Definisi Operasional  

 Secara menyeluruh proposal penelitian yang berjudul “Implementasi 

Pendidikan Agama Islam Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Islam 

Siswa DI SMA Islam Al-Ma’arif Singosari Malang”. Untuk mempertegas 

dan memperjelas judul diatas dan menghindari kesalahan dalam 

menginterpretasikannya kata-katanya, maka penulis akan memberikan 

batasan istilah sebagai berikut: 
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1. Implementasi Pendidikan Agama Islam 

Implementasi disini adalah suatu bentuk penerapan berupa tindakan 

dalam melakukan suatu hal, dimana hal tersebut telah dilakukan secara 

terkonsep. Bisa juga dikatakan sebagai bentuk dari penerapan yang 

nantinya  akan dilakukan oleh guru atau siswa. 

2. Karakter Islami 

Karakter islami adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksankan ajaran agama islam 

3. Pembentukan Karakter Islami 

Pembentukan karakter Islami lebih mengarah pada suatu proses atau 

pencapaian dalam berperilaku yang baik sesuai dengan pedoman agama 

Islam. Akhlak atau sering disebut juga sebagai ilmu tata krama, dalam 

artian ilmu yang berusaha mengenal tingkah laku manusia, kemudian 

memberi nilai perbuatan baik atau buruk sesuai dengan norma-norma dan 

tata susila. 



69 

 

BAB VI  

PENUTUP 

Pada akhir dari pembahasan skripsi ini, penulis mengambil beberapa 

kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis, yang disesuaikan dengan 

tujuan  pembahasan dalam penulisan skripsi ini terkait Implementasi 

Pendidikan Agama Islam Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Islami di 

SMA Islam Al-Maarif Singosari Malang. Penulis juga akan memberikan 

saran-saran yang masih relevan dan perlu, dengan tujuan dan harapan 

nantinya dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia 

pendidikan khususnya Pendidikan Agama Islam. 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai 

Implementasi Pendidikan Agama Islam Sebagai Upaya Pembentukan 

Karakter Islami di SMA Islam Al-Maarif Singosari Malang, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1) Karakter yang dimilikipeserta didik SMA Islam Al-Maarif 

Singosari Malang secara umum bisa dikatakan baik atau positif 

meskipun mereka berasal dari lingkungan yang berbeda ada yang 

dari pondok da nada juga dari anak rumahan. Hal ini dibuktikan 

dengan sedikitnya peserta didik yang melakukan pelanggaran atau 

melanggar peraturan maupun tata tertib sekolah, sudah bisa 

dikatakan sangat baik, seperti sikap mereka setiap kali bertemu 

dengan guru mereka tunjukkan dengan menyapa, bersalaman, 

bahkan mengucap salam. 
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2) Pembinaan karakter di SMA Islam Al-Maaif Singosari Malang 

ini disesuaikan dengan visi sekolah yang ingin mewujudkan insan 

berkualitas yang bertaqwa dan beraqidah Ahlussunnah wal 

jamaah Annahdliyah. Dalam proses pembelajaran di kelas, guru 

PAI memberikan motivasi dalam pembinaan dangan berbagai 

metode, seperti diskusi materi, ceramah, dan juga cerita kisah 

teladan yang dapat mereka ambil nilai-nilai positifnya. Untuk 

diluar proses pembelajaran, dengan memberikan sarana dan 

prasarana yang memadai dan mendukung pembentukan karakter 

islami peserta didik yaitu dengan adanya kegiatan-kegiatan 

kerohanian seperti sholat dhuha setiap pagi setelah jam pelajaran 

pertama, sholat jama’ah dzuhur, bimbingan baca Al-Qur’an, dan 

juga ekstrakurikuler islami lain sebagainya. 

3) Hasil dari implementasi Pendidikan Agama Islam di SMA Islam 

Al-Maarif Singosari Malang sebagai pembentukan karakter 

islami peserta didiknya sudah bisa dilihat melalui karakter-

karakter yang ditunjukkan dalam keseharian mereka di sekolah. 

Seperti :  

a. Amanah 

Yang berarti terpercaya atau dapat dipercaya. Selain itu 

amanah berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan 

pada orang yang berhak. Amanah yang wajib dijalankan oleh 

setiap orang merupakan hak-hak Allah SWT. Seperti sholat, 
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zakat, puasa, menolong orang atau berbuat baik kepada 

orang dan lain sebagainya. 

b. Amal shaleh 

Perbuatan yang membawa kemaslahatan bagi sesama 

manusia, yang dilakukan sesuai dengan ajaran maupun 

petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya 

c. Disiplin 

Merupakan kesadaran seseorang dalam mengendalikan diri 

dan mematuhi aturan, norma serta nilai-nilai yang telah 

disepakati. Berlaku untuk diri sendiri maupun dalam 

lingkungan sosial 

d. Bertanggung jawab 

Merupakan sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu 

dengan sungguh-sungguh dan mampu menanggung segala 

resiko atas perbuatannya. 

e. Beriman dan bertaqwa 

Beriman dalam artiian jika ia percaya akan Tuhan dengan 

penuh keyakinan dan tanpa sedikitpun keraguan. Dan juga 

bertaqwa dalam artian harus menjalankan dan menjauhi 

segala larangan-Nya. 

f. Kreatif  

Merupakan kemampuan untuk melahirkan gagasan baru 

berupa karya yang mungkin sebelumnya belum pernah ada, 

dalam bentuk baru maupun kombinasi dengan yang sudah 
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tersedia. Bisa juga diartikan menghasilkan metode atau 

konsep baru, perencanaan baru, seni baru, pengertian baru. 

g. Rajin 

Merupakan suatu perilaku giat dan mengarah pada suatu 

tujuan secara umum, rajin digambarkan sebagai hubungan 

antara upaya dengan hasil yang realistis melalui kegiatan 

kerja yang sebenarnya. 

h. Mandiri 

Mandiri merupakan suatu sikap untuk tidak bergantung pada 

keputusan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas 

ataupun masalah. 

i. Rasa percaya diri dalam proses pembelajaran dan juga ritual 

keagamaan 

Kemampuan sesorang dalam dirinya. Namun tidak semua 

orang bisa mengunakan kemampuannya karena beberapa 

orang tidak percaya diri akan dirinya sendiri. Dengan 

menumbuhkan rasa percaya diri pada seseorang bertujuan 

untuk menjalani hidup dengan penuh keyakinan yang 

dipenuhi dengan hal-hal yang positif dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa 

masukan sebagai berikut: 



73 
 

1. Untuk guru dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus 

terus mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai utama, baik, 

agar terjadi suatu penguatan dalam pendidikan karakter. Karena 

dengan pendidikan karakter ini, siswa tidak hanya dituntut untuk 

memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam. Tetapi diharapkan 

memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan 

sehari-hari 

2. Untuk Siswa lebih meningkatkan kesadaran dalam KBM 

(kegiatan belajar-mengajar), peserta didik merupakan faktor yang 

sangat penting, khususnya dalam pendidikan agama Islam. Oleh 

karena itu, peserta didik harus menjalankan kegiatan-kegiatan 

yang ada dengan baik dan benar, karena hal ini demi kebaikan 

mereka di masa yang akan datang. 

3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk 

melanjutkan penelitian ini, karena hasil penelitian ini masih 

banyak kekurangan baik secara teori maupun praktis. Semoga 

hasil penelitian ini dapat menjadi sumber refresentatif untuk 

penelitian selanjutnya. 
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