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PENDAHULUAN

1. Pasca terjadinya pemboman terhadap gedung 
WTC di Amerika Serikat tanggal 9 Nopember 
2001 hubungan yang harmonis antarpemeluk 
agama, terutama pemeluk Islam dan pemeluk 
Kristen, mulai memudar.

2. Semakin banyak penganut yang melakukan 
berbagai aktivitas yang bertentangan dengan 
ajaran agama mereka.

3. Di Indonesia hubungan antarpenganut agama 
baik intern umat beragama maupun antarumat 
beragama masih menyisakan permasalahan yang 
tidak sedikit.
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PENDAHULUAN

4. Ada kebutuhan mendesak yang perlu 

diperhatikan, yakni merumuskan kembali sikap 

keberagamaan yang baik dan benar di tengah 

masyarakat yang plural.

5. Yang seharusnya dilakukan setiap penganut 

agama adalah melaksanakan perintah-perintah 

agama dan dalam waktu yang bersamaan ia juga 

meninggalkan larangan-larangan agama.
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Karakter Bangsa Indonesia

� Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa merupakan 
gerakan nasional yang dideklarasikan tanggal 2 Mei 
2010.

� Deklarasi nasional tersebut harus jujur diakui oleh 
sebab kondisi bangsa ini yang semakin menunjukkan 
perilaku antibudaya dan antikarakter.

� Salah satu upaya ke arah itu adalah memperbaiki 
sistem pendidikan nasional dengan menitikberatkan 
pada pendidikan karakter.

� Negara kita memberikan perhatian yang besar akan 
pentingnya pendidikan akhlak mulia (pendidikan 
karakter) di sekolah dalam membantu membumikan 
nilai-nilai agama dan kebangsaan.
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Karakter Bangsa Indonesia

� Keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) 
menegaskan kembali fungsi dan tujuan pendidikan 
nasional kita.

� Pasal 3 UU itu menegaskan: “Pendidikan nasional 
berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab.
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Karakter Bangsa Indonesia

� Di antara upaya yang bisa dilakukan untuk 
pembinaan karakter siswa di sekolah adalah 
memaksimalkan fungsi mata pelajaran pendidikan 
agama.

� Pendidikan agama dapat dijadikan basis untuk 
pembinaan karakter siswa.

� Guru agama bersama-sama para guru yang lain 
dapat merancang berbagai aktivitas sehari-hari bagi 
siswa di sekolah yang diwarnai nilai-nilai ajaran 
agama.

� Dengan cara ini, siswa diharapkan terbiasa untuk 
melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan yang pada 
akhirnya dapat membentuk karakternya.
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Pendidikan Agama dan Harmoni 

Antarmanusia

� Hans Küng (2005): “No peace among the 
nations, without peace among the religions. 
No peace among the religions, without 
dialogue between the religions. No 
dialogue between the religions, without 
global ethic standards. No survival of our 
globe without a global ethics, supported by 
religious and nonreligious people.
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Pendidikan Agama dan Harmoni 

Antarmanusia

�An ethical consensus - an agreement on particular 
values, criteria, attitudes - as a basis for the wor ld society 
that is coming into being: is that not a great, bea utiful 
illusion? In view of the differences which have alw ays 
existed between nations, cultures and religions; in  view of 
the current tendencies and trends towards cultural,  
linguistic and religious self-assertion; in view ev en of the 
widespread cultural nationalism, linguistic chauvin ism and 
religious fundamentalism, is it possible to envisag e any 
ethical consensus at all, let alone in global dimen sions? 
However, one can also argue in the opposite directi on: 
precisely in view of this oppressive situation, a b asic 
ethical consensus is necessary (Hans Küng, 1998: 91).
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Pendidikan Agama dan Harmoni 

Antarmanusia

�Ungkapan Hans Kung di atas menjadi bukti bahwa di 
era modern sekarang dibutuhkan harmoni 
antarpenganut agama yang berbeda-beda.

�Harmoni bisa diwujudkan dengan memahami ajaran-
ajaran moral atau etika yang bersifat universal yang 
ada pada ajaran setiap agama untuk mempersatukan 
umat beragama yang beragama tersebut.

�Tanpa etika universal ini, menurut Kung, umat 
beragama akan selalu membangun fanatismenya 
sendiri-sendiri yang dimungkinkan akan 
mengakibatkan terjadinya benturan-benturan dalam 
pengamalan ajaran agama.
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Pendidikan Agama dan Harmoni 

Antarmanusia

� Pendidikan Agama di sekolah dan perguruan tinggi 
merupakan bagian integral dari pelaksanaan 
pendidikan nasional (UUD 1945 Pasal 31).

� Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa (Pasal 3 UU 20/2003).

� Pendidikan Agama berfungsi membentuk manusia 
Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu 
menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter 
dan antarumat beragama (Pasal 2 ayat 1 PP 55/2007).
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Pendidikan Agama dan Harmoni 

Antarmanusia

� Pendidikan memainkan peran dan tanggung jawab 
yang sangat besar dalam ikut serta mewujudkan 
tujuan pendidikan nasional, terutama untuk 
mempersiapkan peserta didik dalam memahami 
ajaran-ajaran agama dan berbagai ilmu yang 
dipelajari serta melaksanakannya dalam kehidupan 
sehari-hari.

� Pendidikan Agama hendaknya lebih ditekankan untuk 
mempersiapkan peserta didik agar memiliki budi 
pekerti atau karakter mulia (al-akhlaq al-karimah ), 
yang ditunjang dengan penguasaan ilmu dengan baik 
kemudian mampu mengamalkan ilmunya dengan 
tetap dilandasi oleh iman yang benar.
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Pendidikan Agama dan Harmoni 

Antarmanusia

� Untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Agama di 
atas harus diperhatikan mulai dari materinya, 
pengelolaan atau manajemennya, metodologinya, 
sarana dan prasarananya, hingga guru/dosen dan 
peserta didiknya.

� Pendidikan Agama sebagai salah satu mata 
pelajaran di sekolah harus diupayakan agar bisa 
mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman 
sehingga mampu mengemban fungsi dan tujuan 
pendidikan nasional tanpa harus meninggalkan 
ajaran-ajaran pokoknya.
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Eksistensi Pendidikan Agama dalam 

Pendidikan Nasional

� Sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian 

(MPK), pendidikan agama di perguruan tinggi, 

khususnya PTU, memiliki posisi yang strategis, 

karena aktivitas perkuliahannya tidak hanya 

berorientasi pada pengembangan intelektualitas dan 

ketrampilan mahasiswa, tetapi juga mengasah kalbu 

(hati) mahasiswa yang menunjang peningkatan iman, 

takwa, dan akhlaknya.

� Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, 

pendidikan agama juga merupakan salah satu mata 

pelajaran pokok yang memiliki fungsi dan tujuan 

yang sama dengan mata kuliah pendidikan agama di 

pendidikan tinggi. 12/05/201513



Eksistensi Pendidikan Agama dalam 

Pendidikan Nasional

� Pemerintah (Presiden) mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan 
Agama dan Pendidikan Keagamaan.

� Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan 
bahwa pendidikan agama wajib dimuat dalam 
kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi 
(Pasal 37 ayat 1).

� UU Sisdiknas 2003 juga mengamanatkan bahwa 
setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan 
berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai 
agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang 
seagama (Pasal 12 ayat (1) huruf a). 12/05/201514



Eksistensi Pendidikan Agama dalam 

Pendidikan Nasional

� Pendidikan agama adalah pendidikan yang 
memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, 
kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam 
mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan 
sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah 
pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 
(Pasal 1 angka 1). 

� Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang 
mempersiapkan peserta didik untuk dapat 
menjalankan peranan yang menuntut penguasaan 
pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi 
ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya 
(Pasal 1 angka 2). 12/05/201515



Ketentuan Penting dalam PP 55/2007

� Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia 
Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu 
menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan 
antarumat beragama (Pasal 2 ayat 1).

� Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya 
kemampuan peserta didik dalam memahami, 
menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang 
menyerasikan penguasaannya dalam ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni (Pasal 2 ayat 2).

� Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, 
dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan 
pendidikan agama (Pasal 3 ayat 1) dalam bentuk mata 
pelajaran atau mata kuliah agama (Pasal 4 ayat 1). 
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Ketentuan Penting dalam PP 55/2007

� Setiap satuan pendidikan harus menyediakan tempat 
penyelenggaraan pendidikan agama dan tempat 
untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan 
agama yang dianut peserta didik, kecuali bagi satuan 
pendidikan yang berciri khas agama tertentu (Pasal 4 
ayat 3-7).

� Pendidikan agama harus mampu mendorong peserta 
didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam 
kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama 
sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan 
pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara (Pasal 5 ayat 3). 
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Ketentuan Penting dalam PP 55/2007

� Pendidikan agama juga bertujuan mewujudkan 
keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat di antara 
sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap 
pemeluk agama lain (Pasal 5 ayat 4). 

� Pendidikan agama menjadi sarana untuk membangun 
sikap mental peserta didik untuk bersikap dan 
berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, 
mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan 
bertanggung jawab (Pasal 5 ayat 5).

� Pendidikan agama diharapkan dapat menumbuhkan 
sikap kritis, inovatif, dan dinamis dalam diri peserta 
didik, sehingga menjadi pendorong untuk memiliki 
kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan/atau olahraga (Pasal 5 ayat 6). 12/05/201518



Peran Pendidikan Agama dalam Membangun 

Karakter Bangsa

� Karakter atau akhlak mulia merupakan buah yang 
dihasilkan dari proses penerapan ajaran agama yang 
meliputi sistem keyakinan dan sistem aturan (Islam: 
akidah dan syariah).

� Terwujudnya akhlak mulia di tengah-tengah 
masyarakat manusia merupakan misi utama 
pembelajaran pendidikan agama di sekolah.

� Al-Ghazali mengatakan, “Manusia seluruhnya akan 
hancur, kecuali orang-orang yang berilmu. Semua 
orang yang berilmu akan hancur, kecuali orang-orang 
yang beramal. Semua orang yang beramal pun akan 
hancur, kecuali orang-orang yang ikhlas dan jujur”.
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Peran Pendidikan Agama dalam Membangun 

Karakter Bangsa

� Ada tiga komponen penting yang harus diperhatikan 
di dalam pengelolaan pendidikan, yaitu ilmu itu 
sendiri, kemudian pengamalan ilmu tersebut, dan 
tauhid yang menjadi dasar utamanya. 

� Jika ketiga komponen ini tidak dipahami dan tidak 
diberikan secara integral, maka akan sulit tercapai 
tujuan pendidikan sebagaimana yang disebutkan di 
atas, yakni karakter atau akhlak mulia.
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Karakter menurut Thomas Lickona

� Karakter adalah “A reliable inner disposition to 
respond to situations in a morally good way.” 

� Character so conceived has three interrelated 
parts: moral knowing, moral feeling, and moral 
behaviour”.

� Karakter mulia (good character ) meliputi 
pengetahuan tentang kebaikan (moral knowing),
lalu menimbulkan komitmen atau niat terhadap 
kebaikan (moral feeling ), dan akhirnya benar-
benar melakukan kebaikan (moral action ).

(Lickona, 1991: 51).
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Karakter menurut Ryan & Bohlin

� Karakter menurut Ryan & Bohlin (1999:5) 

mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui 
kebaikan (knowing the good ), mencintai kebaikan 
(loving the good ), dan melakukan kebaikan (doing 
the good ). 

� Pendidikan Karakter tidak sekedar mengajarkan 
mana yang benar dan mana yang salah kepada 
anak, tetapi lebih dari itu pendidikan karakter 
menanamkan kebiasaan (habituation ) tentang 
yang baik sehingga siswa paham, mampu 
merasakan, dan mau melakukan yang baik.
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Pertanyannya?

� Bagaimana karakter atau akhlak mulia bisa 
menjadi kultur atau budaya, khususnya bagi 
peserta didik di sekolah dan di luar 
sekolah?

� Bagaimana nilai-nilai karakter/akhlak mulia 
bisa teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari 
sehingga menjadi habit peserta didik di 
sekolah dan di luar sekolah?
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Perlunya Revitalisasi Pendidikan Agama di 

Sekolah

� Pendidikan agama sudah menjadi bagian 
terpenting dalam kurikulum pendidikan nasional 
dan sudah dilaksanakan mulai dari jenjang 
pendidikan paling rendah (tingkat dasar) hingga 
jenjang pendidikan tinggi. 

� Tetapi, hasilnya ternyata belum seperti yang 
diinginkan.

� Dengan kata lain, pendidikan agama di sekolah 
belum efektif dalam membangun karakter bangsa. 

� Pertanyaannya adalah, “Mengapa demikian?”
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Banyak hal yang dapat dianalisis

� Pendidikan agama di sekolah harus direvitalisasi agar 
pendidikan agama benar-benar memiliki daya vital 
yang dapat menghasilkan lulusan sekolah seperti 
diuraikan di atas.

� Guru agama menjadi ujung tombak dalam proses 
revitalisasi pendidikan agama di sekolah.

� Guru agama harus memiliki kompetensi yang 
memadai agar dapat melakukan tugasnya dengan 
baik dan berhasil sesuai yang diharapkan.

� Guru agama, harus memiliki empat kompetensi 
pokok, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi 
sosial. 12/05/201525



Revitalisasi Pendidikan Agama

� Revitalisasi pendidikan agama di sekolah harus 
dimulai dari penyediaan guru agama yang 
kompeten.

� Guru agama juga harus menguasai metodologi 
pembelajaran yang baik dan komprehensif 
didukung oleh sarana dan prasarana 
pembelajaran yang memadai.

� Guru agama juga harus dapat melakukan 
penilaian dengan benar.
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Catatan

� Keberhasilan proses pembelajaran pendidikan agama di 
sekolah tidak semata-mata hanya tanggung jawab guru 
agama.

� Keberhasilan program pembelajaran di sekolah, terutama 
membangun karakter peserta didik, harus ditanggung bersama 
oleh semua warga sekolah mulai dari pimpinan sekolah, para 
guru, para karyawan, serta keterlibatan peserta didik secara 
aktif.

� Sekolah harus juga melibatkan orang tua peserta didik dan 
seluruh masyarakat di sekitar sekolah agar ikut serta 
mendukung keberhasilan sekolah dalam membangun karakter 
peserta didiknya.

� Komite sekolah dan seluruh stake holder tentu juga harus ikut 
memberi dukungan demi suksesnya program membangun 
karakter peserta didik di sekolah, termasuk pemerintah baik 
pusat maupun daerah. 12/05/201527



Penutup

Menurut Kirschenbaum:
� Ada 100 cara untuk bisa meningkatkan karakter di 

sekolah yang bisa dikelompokkan ke dalam lima 
metode, yaitu: 
1) inculcating values and morality (penanaman nilai-

nilai dan moralitas); 
2) modeling values and morality (pemodelan nilai-nilai 

dan moralitas); 
3) facilitating values and morality (memfasilitasi nilai-

nilai dan moralitas); 
4) skills for value development and moral literacy 

(ketrampilan untuk pengembangan nilai dan literasi 
moral; dan 

5) developing a values education program 
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Penutup

Guru harus berupaya:
� Memperjelas arah penanaman nilai-nilai karakter 

mulia di sekolah dengan program-program nyata;
� membangun sarana dan prasarana yang dapat 

memfasilitasi para peserta didik untuk bersikap 
dan berperilaku mulia, misalnya dengan 
pembiasaan-pembiasaan jujur, disiplin, dan sopan 
santun setiap hari dengan tertib dan terprogram; 
dan

� Bersama para karyawan dan semua pimpinan 
sekolah harus menjadi model atau teladan dalam 
pembentukan karakter peserta didik di sekolah.
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