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ABSTRAK 

Mufarokhah, Zulfa. 2020. Implementasi Pendidikan Karakter Religius (Studi Kasus 

Santri TPQ Al-Aziz Jabung). Skripsi, Program Studi Pendidikan 

Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. 

Pembimbing 1 : Prof. Dr. Maskuri, M.Si. Pembimbing 2: Mutiara Sari 

Dewi, M.Pd  

Kata Kunci : Pendidikan, Karakter, Religius, Taman Pendidikan Al- Qur’an 

Penelitian dalam skripsi ini di latar belakangi oleh banyaknya di masyarakat 

sekitar yang pendidikan karakter nya masih kurang dan membutuhkan bimbingan. 

Maka dari itu perlu diterapkan bimbingan karakter religius memalui bimbingan di 

TPQ dengan mencontoh 4 sifat nabi. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui 

tentang Implementasi Pendidikan Karakter Religius (Studi Kasus Santri TPQ Al-

Aziz Jabung). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai 

pendidikan karakter religius, perencanaan penanaman pendidikan karakter religius, 

pelaksanaan pendidikan karakter religius, dan model pelaksanaan pendidikan 

karakter religius. 

 Tujuan penelitian ini di laksanakan dengan menggunakan pendekatan 
penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian studi kasus dan 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, populasi 

dari penelitian ini adalah santri TPQ Al-Aziz Jabung. Hasil dari penelitian ini 

adalah menunjukan bahwa di daerah masyarakat sekitar membutuhkan bimbingan 

karakter religius karena mayoritas masyarakat sekitar tidak peduli dengan 

perkembangan karakter anaknya. Maka dari itu Ustadzah di TPQ menerapkan 

bimbingan karakter dengan mencontoh 4 sifat nabi yaitu : shiddiq, amanah, tablight 

dan fathonah. 

Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil temuan penelitian yaitu: 1). 

nilai-nilai pendidikan karakter religius yang di tanamkan di TPQ adalah 

menerapkan dengan mencontoh keteladanan nabi yaitu shidiq, amanah, tabligt dan 

fathonah. 2). perencanaan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter religius di 

TPQ meliputi menyiapkan materi pembelajaran pada TPQ dengan menggunakan 

buku terjemah kitab sulam taufik, kitab sholawat, Al-Qur’an. Dalam menggunakan 

pembelajaran, Ustadzah juga menyiapkan secara matang antara lain yaitu analisis 

media/alat peraga yang di gunakan. Dengan adanya perencanaan di harapkan semua 

yang sudah di programkan dalam waktu tertentu dapat tercapai dengan maksimal. 

3). Pelaksanaan perencanaan penanaman nilai-nilai karakter religius di TPQ yaitu 

melakukan proses pelaksanaan di kelas yaitu dengan membaca doa sebelum 

memulai pelajaran, dengan ini bertujuan agar santri untuk berdoa dahulu sebelum 

melakukan kegiatan, selanjutnya membac kitab, dan membaca alQur’an agar bisa 

panjang pendeknya dalam membacanya. Kegiatan lain seperti pembacaan Rotibul 

Hadad, pembacaan Sholawat Nabi SAW. 4). model pelaksanaan pendidikan 

akarakter religius pada TPQ yaitu pelaksanaan di kelas, baik dari segi pendekatan, 

strategi maupun metode. Yang di sesuaikan dengan kebutuhan santri.   

Hal yang perlu di perhatikan sebagai saran yaitu bagi santri TPQ Al-Aziz 

Jabung selalu taati perintah Ustadzah yang berjuang untuk membentuk karakter 
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yang baik, karena dengan berkarakter yang baik dan menerapkanya akan membuat 

santri belajar untuk masyarakat maupun dirinya sendiri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

 

Dalam masyarakat Indonesia banyak anak remaja muslim yang masih 

kurang pemahaman tentang ilmu agama. Bamyak faktor dalam hal ini seperti orang 

tua yang menyekolahkan anak di lembaga formal dengan harapan menjadi anak 

yang sukses akan tetapi mereka lupa dengan pengetahuan agamanya. Remaja 

zaman sekarang banyak sekali yang tidak mencerminkan nilai moral dan akhlak 

sebagai seorang muslim. Dapat di lihat dari lingkungan masyarakayt moral remaja 

saat ini semakin banyakna yang merosot, minimnya pengetahuan agama. 

Pada dasarnya setiap orang menginginkan anak yang berperilaku yang baik. 

Seorang anak adalah amanat dari Allah Swt yang di perintahkan kepada semua 

orang tuanya untuk di didik dan di rawat dengan baik.  Pada era zaman sekarang 

ini, karakter peserta didik di Indonesia perlahan mulai menurun, Hal ini di sebabkan 

oleh beberapa faktor yaitu berasal dari faktor keluarga, sekolah, lingkungan 

maupun dari diri sendiri. Akan tetapi ada kenyataan saat ini tidak semua anak tidak 

dapat melewati proses perkembangan dengan baik dan ada beberapa faktor dari 

keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat yang memperngaruhi perilaku dalam 

hidupnya.  

Hal ini tidak terlepas dari pengaruh budaya luar yang kemudian di adopsi 

oleh  masyarakat Indonesia tanpa adanya reduksi yang baik, sehingga budaya 

bernilai buruk berubah menjadi budaya rutinitas yang kemudian di anggap sebagai 
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budaya trend, oleh kalangan milenial saat ini. Hal inilah yang juga menjadi 

penyebab degradasi moral di kalangan geberasi muda milenial bangsa ini. 

Oleh karena itu dalam konteks ini peran keluarga sangat penting untuk 

mendukung pendidikan peserta didik agar terciptanya karakter dan akhlaq yang 

lebih baik. Sekolah juga merupakan faktor penting yang tidak lepas dari 

pembentukan karakter, karena di sekolah pada hakikatnya mengajarkan, 

membimbing serta mengawasi dan menciptakan peserta didik menjadi seseorang 

yang berkarakter mandiri,beriman, serta dapat bertatakrama yang baik dan ber 

etika. Karena di suatu sekolah juga mempunyai tahap-tahap nya seperti 

bertahap,bertingkat berlanjut sehingga peserta didik kelak dapat menjadi orang 

yang bereguna bagi agama,bangsa dan negara serta dapat meraih cita-cita yang di 

inginkan. 

Selain itu lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan karakter maupun akhlaq peserta didik. Seperti contoh jika suatu 

keluarga berada di lingkungan tidak baik otomatis keluarga tersebut dapat 

terpengaruh oleh linkungan yang berada di sekitarnya seperti contoh lingkungan 

yang banyak kenakalan remaja,narkoba maupun tindak kriminal. Jadi, di harapkan 

untuk keluarga dapat berperan aktif dalam membina maupun mendidik anaknya 

agar dapat berakakter yang baik dan bisa menerapkanya. 

Diri sendiri juga faktor penting yang memperngaruhi pembentukan karakter 

sehingga kita harus dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk untuk 

peserta didik, oleh karena itu hendaknya peserta didik meningkatkan ketaqwaanya 

kepada Tuhan yang maha esa dan selalu ingat maupun patuh terhadap perintah dari 

orang lain. 
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Taman pendidikan Qur’an (TPQ) merupakan pendidikan nonformal yang 

menjadikan materi utamanya adalah Al-qur’an akan tetapi juga mengajarkan yang 

berkaitan dengan moral dan penanaman akhlaq. TPQ mempunyai peran dalam 

membentuk anak mempunyai sifat religius. Adanya TPQ anak di didik untuk 

mendalami tentang agama dan pembacaan Al-qur’an. Oleh karena itu hal ini perlu 

di terapkan sejak dini agar menjadikan anak pandai dalam ilmu agama tidak hanya 

pengetahuan ilmu formal saja Pendidikan agama di mulai sejak dini akan 

berpengaruh pada anak akan menjadikan anak menjadi pribadi yang lebih baik, 

beragama serta berakhlaq mulia 

Salah satu yang mengarah pada pembinaan yaitu berbagai potensi yang ada 

pada diri manusia adalah memalui pembinaan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlaq mulia. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 

butir 1 UU tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang berbunyi 

”Pendidikan adalah usaha yang terancana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan dan akhlaq mulia serta keterampilan yang di perlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU Sisdiknas, 2003). 

Oleh karena itu untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas, maka 

penting sekali pendidikan karakter religius di terapkan pada lembaga pendidikan 

TPQ di setiap jenjang dengan tujuan agar santri  mempunyai dasar agama yang kuat 

dan menjadi bekal di masa depan guna untuk menangkal perilaku-perilaku negatif. 

Berdasarkan hasil uraian dari latar belakang di atas peneliti mengambil judul 

“Impementasi Pendidikan Karakter Religius di TPQ Al-Aziz Jabung” Dalam 
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penelitian ini di harapkan peneliti mengetahui pendidikan karakter religius yang di 

laksanakan di TPQ Al-Aziz. Dengan mengetahui implementasi dan karakter 

pendikan religius peneliti dapat melihat bahwa pendidikan karakter religius perlu 

di tanamkan pada diri seseorang terutama pelajar usia dini. 

B. Fokus Penelitian 

 

1. Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter religius yang di tanamkan di TPQ Al-

Aziz Jabung? 

2. Bagaimana perencanaan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter religius di di 

TPQ Al-Aziz Jabung? 

3. Bagaimana pelaksanaan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter religius di 

TPQ Al-Aziz Jabung? 

4. Bagaimana model pelaksanaan pendidikan karakter religius di TPQ Al-Aziz 

Jabung? 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter religius yang di tanamkan di 

TPQ Al-Aziz Jabung 

2. Mendeskripsikan perencanaan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter 

religius di di TPQ Al-Aziz Jabung 

3. Menjelaskan pelaksanaan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter religius di 

TPQ Al-Aziz Jabung 

4. Menjelaskan model pelaksanaan pendidikan karakter religius di TPQ Al-Aziz 

Jabung? 
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D. KEGUNAAN PENELITIAN 

 

1. Kegunaan Teoritis 

 Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan refrensi kepada 

pihak yang berkaitan dan  masyarakat luas dengan harapan dampak positif terhadap 

peningkatan proses pembangunan dan pengembangan pendidikan karakter religius 

pada santri TPQ. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi TPQ 

Bagi TPQ hasil penelitian ini bisa di jadikan sebagai evaluasi dalam 

pendidikan karakter religius  yang sudah di jalankan dan juga dapat di jadikan 

sebuah acuan dalam mengembangkan pendidikan karakter religius pada santri dan 

dapat memberikan gambaran pada para pendidik dalam mengimplementasikan 

pendidikan karakter religius pada santri. 

b. Bagi Ustadzah 

Hasil penelitian ini bisa di jadikan sebagai masukan para guru / Ustadzah 

agar lebih mudah dalam melaksankan program keagamaan yang sesuai dengan 

perkembangan santri saat ini, dengan begitu siswa akan  lebih paham dengan 

adanya tujuan pendidikan karakter religius yang dapat di jadikan pedoman dan 

kedepanya akan membentuk kepribadian dan karakter yang baik. 

c. Bagi Penulis 

Dengan penelitian ini peneliti bisa menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan sebagaimana pelaksanaan pendidikan karakter religius sebagai dapat 

di jadikan sebagai acuan untuk kedepanya agar lebih optimal lagi dalam 
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melaksankan kegiatan karakter religius di sekolah/ TPQ dan semoga menjadi 

amalan yang barokah dan manfaat du dunia dan di akhirat. 

E. Definisi Operasional 

 

Untuk mempermudah pemamahan dan menghundari kesimpangsiuran 

pengertian dalam penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Pendidikan 

Karakter Religius di TPQ Al-Aziz Jabung “ maka perlu di tegaskan devinisi 

operasional sebagai berikut : 

1. Implementasi  

Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan. Implementasi juga bisa di 

artikan sebagai tindakan untuk melakukan suatu rencana yang di tentukan. 

2. Pendidikan karakter religius 

Pendidikan karakter religius adalah proses transformasi nilai-nilai agama 

untuk di tumbuh kembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu 

dalam perilaku  kehidupan orang itu  Jadi pendidikan karakter religius adalah proses 

nilai-nilai agama untuk di kembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga 

menjadi satu dalam kehidupan orang tersebut. 

3. TPQ (Taman Pendidikan Qur’an) 

Taman Pendidikan Qur’an (TPQ) adalah pendidikan nonformal yang 

menjadikan materi utamanya adalah Al-qur’an akan tetapi juga mengajarkan yang 

berkaitan dengan moral dan penanaman akhlaq. TPQ mempunyai peran dalam 

membentuk anak mempunyai sifat religius. Adanya TPQ anak di didik untuk 

mendalami tentang agama dan pembacaan Al-qur’an. Oleh karena itu hal ini perlu 

di terapkan sejak dini agar menjadikan anak pandai dalam ilmu agama tidak hanya 

pengetahuan ilmu formal saja Pendidikan agama di mulai sejak dini akan 
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berpengaruh pada anak akan menjadikan anak menjadi pribadi yang lebih baik, 

beragama serta berakhlak mulia. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan data dan analisis data maka dapat disampaikan 

berdasarkan fokus masalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai pendidikan karakter religius yang di tanamkam pada TPQ yaitu 

dengan mencontoh sifat nabi salah satunya adalah Sifat shiddiq yang berarti 

jujur, yang di terapkan di TPQ Ustadzah menerapkan pada santri di adakan 

ujian tulis, tujuanya adalah agar santri selalu giat dalam belajar selain itu 

melatih santri agar berbuat jujur dalam melaksanakan ujan tulis. Dalam 

menerapkan sifat ini agar santri belajar bahwa nilai yang baik bukan hanya dari 

nilai angka ujian saja akan tetapi juga dari perilaku yang baik. Amanah yang 

berarti dapat di percaya Ustadzah menerapkan pada santri yang diterapkan di 

TPQ yaitu ustdzah memberikan pelatihan pada santri untuk mengamalkan ilmu 

pada santri yang di bawahnyatujuanya adalah agar santri mampu mengamalkan 

ilmu dan dapat di percaya, dapat memegang kewajibanya dan 

menyampaikanya. Tidak hanya dalam ucapanya namun dalam perbuatanya. 

Tabligh yang berarti menyampaikan. Hal ini juga nyambung dengan sifat nabi 

yaitu amanah, santri selalu di bimbing oleh Ustadzah untuk selalu 

menyampaikan sesuatu dengan tepat dan benar. Fathonah yang berarti cerdas, 

pada sifat ini wajib sekali di terapkan di di TPQ karena pada dasarnya semua 

lembaga menginginkan santri agar rajin dan 
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selalu belajar dalam mencari ilmu. Pada TPQ selalu di terapkan agar santri 

selalu belajar dan semangat dan di beri dukungan dari Ustadzah yang berupa 

motivasi dan semangat. Kegiatan keagamaan ada TPQ kegiatan lainya berupa 

kegiatan yang ada pada TPQ yaitu: pembcacaan Rotibul Haddad, pembacaan 

Sholawat Nabi, pembacaan yasiin, asmaul husna dan albanjari. 

2. Perencanaan pembelajaran pada TPQ menggunakan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang memuat mata pelajaran seperti kompetensi inti, 

kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi pembelajaran, bentuk 

penilaian, dan hasil yang di capai. Rencana materi yang di ajarkan 

pelaksanaanya terkait dengan materi yang di ajarkan hari ini dengan materi 

yang di rencanakan sebelumnya. Perencanaan penanaman nilai-nilai 

pendidikan karakter religius yaitu menentukan materi yang akan di ajarkan 

agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik, kemudian menyiapkan alat 

peraga/media pembelajaran. Alat peragayang di gunakan yaitu : Papan tulis, 

media cetak dan laptop. 

3. Pelaksanaan penanaman nilai-nilai karakter religius di TPQ Al Aziz 

Jabung meliputi kegiatan keagamaan yang ada pada TPQ, melakukan ujian 

tulis, belajar Al Qur’an dengan git dan tekun, belajar memimpin do’a, mengaji, 

menjadi imam sholat, dan penyampaian pada ketua sebuah kelompok mengaji.  

4. Model pelaksanaanpendidikan karakter di TPQ enggunakan pendekatan 

Teacher Centered Learning (TCL) yaitu pembelajaran di mana siswa hanya 

mendengarkan guru menjelaskan untuk mendapatkan materi pembelajaran 
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pada pendekatan ini siswa cenderung pasif, dan mencatat hal yang menurutnya 

penting. Strategi pada pembelajaran di TPQ menggunakan Contextual Teacher 

and Learning ( CTL) yaitu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses 

keterlibatan siswa untuk menghubungkan pada kehidupan sehari-hari. 

Sehingga siswa di suruh untuk menerapkanya dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada strategi ini santri di tuntut Ustadzah agar mampu memberikan contoh 

dalam kehidupan sehari-hari yang terpenting yaitu dengan mencontohkan 

karakter yang baik. Metode menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan 

pembiasaan yang mana Ustadzah memberikan masukan materi kemudian 

santri mendengarkannya dan di adanya sesi tanya jawab. Metode pembiasaan 

pada TPQ yaitu dengan menerapkan pembiasaan yang baik. 

B. Saran 

1. Bagi TPQ Al Aziz Jabung tetap terap mempertahankan implementasi nilai nilai 

kerakter pendidikan religius agar mampu membentuk santri yang mempunyai 

karakter yang baik. 

2. Bagi pengasuh dan para Ustadzah tetap semangat dan sabar dalam mendidik 

karakter religius di TPQ agar mendapatkan hasil pendidikan karakter dengan 

apa yang diharapkan. 

3. Bagi orang tua santri di masyarakat tetaplah menjalin komunikasi dengan TPQ 

dan memantau terus anaknya. 

4. Bagi santri tetaplah semangat dalam mencari ilmu. 
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