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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan menemukan model pembinaan karakter siswa berbasis 
pendidikan agama melalui ujicoba di beberapa SMP di DIY. Penelitian ini 
merupakan penelitian tahap dua dari dua tahap penelitian R & D (Research and 
Development) yang sudah dilakukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
dengan pengamatan, wawancara, FGD, dan dokumentasi. Untuk analisis data 
digunakan teknik analisis induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model 
pembinaan karakter yang sudah dikembangkan belum sepenuhnya 
diimplementasikan di sekolah-sekolah yang dijadikan sampel. Ada SMP yang cukup 
komprehensif mengimplementasikan model pembinaan karakter di sekolah dan 
didukung oleh semua warga sekolah serta kurikulum dan kultur sekolah yang cukup 
memadai. Penelitian ini juga telah menghasilkan model pembinaan karakter yang 
lebih komprehensif yang bisa diimplementasikan di SMP di Yogyakarta maupun di 
sekolah-sekolah dan tempat-tempat di luar Yogyakarta. 
 
Kata Kunci: Pembinaan karakter, siswa SMP, Pendidikan Agama, Yogyakarta. 
 

PENDAHULUAN 

Sudah dua tahun lebih (sejak tahun 2010) pemerintah Indonesia mencanangkan 

pembangunan budaya dan karakter bangsa yang diawali dengan dideklarasikannya 

Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa” sebagai gerakan nasional awal Januari 

2010. Pencanangan ini ditegaskan kembali dalam pidato presiden pada peringatan 

hari pendidikan nasional 2 Mei 2010. Sejak inilah pendidikan karakter menjadi 

perbincangan di tingkat nasional hingga saat ini, terutama bagi yang peduli dengan 

masalah pendidikan.  

Deklarasi nasional tersebut harus jujur diakui oleh sebab kondisi bangsa ini 

yang semakin menunjukkan perilaku antibudaya dan antikarakter. Perilaku 

antibudaya bangsa ini di antaranya ditunjukkan oleh semakin memudarnya sikap 

kebhinnekaan dan kegotong-royongan kita, di samping begitu kuatnya pengaruh 

budaya asing di tengah-tengah masyarakat kita. Adapun perilaku antikarakter bangsa 

ini di antaranya ditunjukkan oleh hilangnya nilai-nilai luhur yang melekat pada 

bangsa Indonesia, seperti kejujuran, kesantunan, dan kebersamaan. Kita harus 
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berjuang untuk menjadikan nilai-nilai luhur itu kembali menjadi karakter yang kita 

banggakan di hadapan bangsa lain. Salah satu upaya ke arah itu adalah memperbaiki 

sistem pendidikan nasional dengan menitikberatkan pada pendidikan karakter. 

Karakter tidak bisa dibentuk dan dibangun dalam waktu yang singkat. 

Membangun karakter bangsa membutuhkan waktu yang lama dan harus dilakukan 

secara berkesinambungan. Karakter yang melekat pada bangsa Indonesia akhir-akhir 

ini bukan begitu saja terjadi secara tiba-tiba, tetapi sudah melalui proses panjang. 

Negara kita memberikan perhatian yang besar akan pentingnya pendidikan akhlak 

mulia (pendidikan karakter) di sekolah dalam membantu membumikan nilai-nilai 

agama dan kebangsaan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang diajarkan 

kepada seluruh peserta didik. Hal ini ditegaskan melalui arah dan tujuan pendidikan 

nasional seperti diamanatkan oleh UUD 1945, yakni peningkatan iman dan takwa 

serta pembinaan akhlak mulia para peserta didik yang dalam hal ini adalah seluruh 

warga negara yang mengikuti proses pendidikan di Indonesia.  

Keluarnya undang-undang tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas), 

yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, menegaskan kembali fungsi dan 

tujuan pendidikan nasional kita. Pada Pasal 3 UU ini ditegaskan bahwa 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. 

Upaya yang bisa dilakukan untuk pembinaan karakter siswa di sekolah di 

antaranya adalah dengan memaksimalkan fungsi mata pelajaran pendidikan agama di 

sekolah. Pendidikan agama dapat dijadikan basis untuk pembinaan karakter siswa 

tersebut. Guru pendidikan agama (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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KAJIAN PUSTAKA 

Konsep tentang Karakter dan Pendidikan Karakter 

Secara etimologis, kata karakter bisa berarti tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak 

atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, atau watak (Tim 

Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008: 682). Orang berkarakter berarti orang yang 

memiliki watak, kepribadian, budi pekerti, atau akhlak. Dengan makna seperti ini 

berarti karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri 

atau karakteristik atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-

bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan 

juga bawaan sejak lahir (Doni Koesoema, 2007: 80). 

Secara terminologis, makna karakter dikemukakan oleh Thomas Lickona. 

Menurutnya karakter adalah “A reliable inner disposition to respond to situations in 

a morally good way.” Selanjutnya ia menambahkan, “Character so conceived has 

three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral behavior” 

(Lickona, 1991: 51). Menurut Lickona, karakter mulia (good character) meliputi 

pengetahuan tentang kebaikan, lalu menimbulkan komitmen (niat) terhadap 

kebaikan, dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan. Dengan kata lain, karakter 

mengacu kepada serangkaian pengetahuan (cognitives), sikap (attitides), dan 

motivasi (motivations), serta perilaku (behaviors) dan keterampilan (skills). 

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa karakter identik dengan akhlak, 

sehingga karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang 

meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan 

Tuhannya, dengan dirinya, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungannya, 

yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hokum, tata karma, budaya, dan adat istiadat. Dari konsep 

karakter ini muncul konsep pendidikan karakter (character education). 

Terminologi pendidikan karakter mulai dikenalkan sejak tahun 1900-an. 

Thomas Lickona dianggap sebagai pengusungnya, terutama ketika ia menulis buku 

yang berjudul The Return of Character Education dan kemudian disusul bukunya, 

Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility. 

Melalui buku-buku itu, ia menyadarkan dunia Barat akan pentingnya pendidikan 
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karakter. Pendidikan karakter, menurut Ryan dan Bohlin, mengandung tiga unsur 

pokok, yaitu mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan (loving 

the good), dan melakukan kebaikan (doing the good) (Lickona, 1991: 51). 

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. Pendidikan karakter ini membawa misi yang sama dengan 

pendidikan akhlak atau pendidikan moral. 

Pembudayaan karakter (akhlak) mulia perlu dilakukan dan terwujudnya 

karakter (akhlak) mulia yang merupakan tujuan akhir dari suatu proses pendidikan 

sangat didambakan oleh setiap lembaga yang menyelenggarakan proses pendidikan. 

Budaya atau kultur yang ada di lembaga, baik sekolah, kampus, maupun yang lain, 

berperan penting dalam membangun akhlak mulia di kalangan sivitas akademika dan 

para karyawannya. Karena itu, lembaga pendidikan memiliki tugas dan tanggung 

jawab untuk melakukan pendidikan akhlak (pendidikan moral) bagi para peserta 

didik dan juga membangun kultur akhlak mulia bagi masyarakatnya. 

Untuk merealisasikan akhlak mulia dalam kehidupan setiap orang, maka 

pembudayaan akhlak mulia menjadi suatu hal yang niscaya. Di sekolah atau lembaga 

pendidikan, upaya ini dilakukan melalui pemberian mata pelajaran pendidikan 

akhlak, pendidikan moral, pendidikan etika, atau pendidikan karakter. Akhir-akhir ini 

di Indonesia misi ini diemban oleh dua mata pelajaran pokok, yakni Pendidikan 

Agama (PA) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Kedua mata pelajaran ini 

nampaknya belum dianggap mampu mengantarkan peserta didik memiliki akhlak 

mulia seperti yang diharapkan, sehingga sejak 2003 melalui Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional tahun 2003 dan dipertegas dengan dikeluarkannya PP No. 19 

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pemerintah menetapkan bahwa 

setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran 

masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan/atau 

penghayatan peserta didik (PP No. 19 tahun 2005 Pasal 6 ayat 4). Pada Pasal 7 ayat 

(1) ditegaskan bahwa kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada 

SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, 

SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau 
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kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, 

estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan. Hal yang sama juga dilakukan untuk 

kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian (PP No. 19 tahun 2005 

Pasal 7 ayat 2). Kebijakan ini juga terjadi untuk pembelajaran di Perguruan Tinggi. 

Dua mata kuliah (Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan) yang 

termasuk mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) diarahkan untuk 

pembentukan karakter para mahasiswa sehingga melahirkan para sarjana yang 

berakhlak mulia dan pada akhirnya akan menjadi para pemimpin bangsa yang juga 

memiliki karakter mulia. 

Penelitian sekarang ini lebih difokuskan pada pembinaan karakter melalui 

pendidikan agama dengan berbagai aktivitas keagamaan yang ada di satuan 

pendidikan dasar (SD dan SMP). Hal ini didasari banyaknya sekolah yang 

mengupayakan pembinaan karakter melalui pendidikan agama, terutama sekolah-

sekolah yang dikelola oleh yayasan agama Islam, Kristen, atau Protestan, meskipun 

tidak menutup kemungkinan sekolah-sekolah yang dikelola oleh yayasan agama 

yang lain. 

 
Pembinaan Karakter Siswa di Sekolah 

Pembinaan karakter siswa di sekolah berarti berbagai upaya yang dilakukan 

oleh sekolah dalam rangka pembentukan karakter siswa. Istilah yang identik dengan 

pembinaan adalah pembentukan atau pembangunan. Terkait dengan sekolah, 

sekarang sedang digalakkan pembentukan kultur sekolah. Salah satu kultur yang 

dipilih sekolah adalah kultur akhlak mulia. Dari sinilah muncul istilah pembentukan 

kultur akhlak mulia di sekolah. 

Pengalaman Nabi Muhammad membangun masyarakat Arab hingga menjadi 

manusia yang berakhlak mulia (masyarakat madani) memakan waktu yang cukup 

panjang. Pembentukan ini dimulai dari membangun aqidah mereka selama kurang 

lebih tiga belas tahun, yakni ketika Nabi masih berdomisili di Makkah. Selanjutnya 

selama kurang lebih sepuluh tahun Nabi melanjutkan pembentukan akhlak mereka 

dengan mengajarkan syariah (hukum Islam) untuk membekali ibadah dan muamalah 

mereka sehari-hari. Dengan modal aqidah dan syariah serta didukung dengan 

keteladanan sikap dan perilaku Nabi, masyarakat madani (yang berakhlak mulia) 
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berhasil dibangun Nabi yang kemudian terus berlanjut pada masa-masa selanjutnya 

sepeninggal Nabi.   

Michele Borba juga menawarkan pola atau model untuk pembudayaan akhlak 

mulia. Michele Borba menggunakan istilah membangun kecerdasan moral. Dia 

menulis sebuah buku dengan judul Building Moral Intelligence: The Seven Essential 

Vitues That Kids to Do The Right Thing, 2001 (Membangun Kecerdasan Moral: 

Tujuh Kebajikan Utama Agar Anak Bermoral Tinggi, 2008). Kecerdasan moral, 

menurut Michele Borba (2008: 4), adalah kemampuan seseorang untuk memahami 

hal yang benar dan yang salah, yakni memiliki keyakinan etika yang kuat dan 

bertindak berdasarkan keyakinan tersebut, sehingga ia bersikap benar dan terhormat. 

adalah sifat-sifat utama yang dapat mengantarkan seseorang menjadi baik hati, 

berkarakter kuat, dan menjadi warga negara yang baik.  

Bagaimana cara menumbuhkan karakter yang baik dalam diri anak-anak 

disimpulkannya menjadi tujuh cara yang harus dilakukan anak untuk menumbuhkan 

kebajikan utama (karakter yang baik), yaitu empati, hati nurani, kontrol diri, rasa 

hormat, kebaikan hati, toleransi, dan keadilan. Ketujuh macam kebajikan inilah yang 

dapat membentuk manusia berkualitas di mana pun dan kapan pun. Meskipun 

sasaran buku ini adalah anak-anak, namun bukan berarti tidak berlaku untuk orang 

dewasa, termasuk para siswa di SD hingga SMA. Dengan kata lain tujuh kebajikan 

yang ditawarkan oleh Michele Borba ini berlaku untuk siapa pun dalam rangka 

membangun kecerdasan moralnya. 

Dalam salah satu bukunya, 100 Ways to Enhance Values and Morality in 

Schools and Youth Settings (1995), Howard Kirschenbaum menguraikan 100 cara 

atau strategi untuk dapat meningkatkan nilai dan moralitas (karakter/akhlak mulia) di 

sekolah. 100 cara ini oleh Kirschenbaum 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 (mengembangkan program 

pendidikan nilai). Dari pendapat Kirschenbaum ini maka guru pendidikan agama 

termasuk para guru yang lain bersama-sama dengan sekolah perlu meningkatkan 
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kualitas pembelajaran di sekolah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 

pembinaan karakter siswa melalui pemaksimalan peran pendidikan agama. Guru 

agama bersama guru-guru mata pelajaran lain perlu merancang pembelajaran agama 

di kelas dan di luar kelas yang dapat memfasilitasi siswa agar dapat membiasakan 

karakter atau akhlak mulia. 

Sementara itu, Darmiyati Zuchdi menekankan pada empat hal dalam rangka 

penanaman nilai yang bermuara pada terbentuknya karakter (akhlak) mulia, yaitu 

inkulkasi nilai, keteladanan nilai, fasilitasi, dan pengembangan keterampilan 

akademik dan sosial (Darmiyati Zuchdi, 2008: 46-50). Darmiyati menambahkan, 

untuk ketercapaian program pendidikan nilai atau pembinaan karakter perlu diikuti 

oleh adanya evaluasi nilai. Evaluasi harus dilakukan secara akurat dengan 

pengamatan yang relatif lama dan secara terus-menerut (Darmiyati Zuchdi, 2008: 

55). 

Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan Nasional telah mengembangkan 

Grand Design pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 

Grand Design ini dapat dijadikan sebagai rujukan konseptual dan operasional terkait 

dengan pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian pendidikan karakter pada setiap 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia. Konfigurasi karakter dalam konteks 

totalitas proses psikologis dan sosio-kultural dapat dikelompokkan dalam empat 

konsep dasar, yaitu olah hati, olah pikir, olah raga dan kinestetik, dan olah rasa dan 

karsa (Masnur Muslich, 2011: 85). 

Keberhasilan pendidikan karakter di sekolah (jalur formal) tidak bisa 

dilepaskan dari pendidikan karakter dalam keluarga (jalur informal) dan pendidikan 

karakter di masyarakat (jalur nonformal). Karena itu, pendidikan karakter harus 

dilakukan secara terpadu dengan memadukan dan mengoptimalkan aktivitas 

pendidikan formal, informal, dan nonformal, serta mengupayakan terwujudnya 

media informasi dan komunikasi yang berkarakter. Pendidikan karakter di sekolah 

juga sangat terkait dengan manajemen atau pengelolaan sekolah. Keberhasilan 

pendidikan karakter di sekolah harus ditopang oleh manajemen sekolah yang 

berkarakter pula. Manajemen yang dimaksud di sini adalah bagaimana sekolah 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pendidikan karakter dengan benar 

melalui berbagai aktivitas yang ada di sekolah.  
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan model riset dan 

pengembangan (Research and Development atau sering disingkat R&D). Terkait 

dengan model R&D, Borg & Gall menegaskan, “Educational Research and 

Development (R&D) is an industry-based development model in which the findings 

of research used to design new products and procedures, which then systematically 

field-tested, evaluated, and refined until they meet specified criteria of effectiveness, 

quality, or similar standard” (Gall, M.D., Gall, J.P., & Borg, W.R., 2003: 569). 

Penelitian model R&D merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh 

suatu sistem pengembangan pengetahuan di suatu tempat yang kemudian divalidasi 

dan dikembangkan untuk diterapkan pada tempat-tempat yang lain. Penelitian ini 

dirancang untuk tiga tahap. Pada tahap pertama (2010) penelitian ini berupa 

penelitian survey untuk menemukan model-model pembinaan karakter siswa 

berbasis pendidikan agama yang dikembangkan di beberapa SD dan SMP di DIY. 

Pada tahap dua ini (2011) penelitian diarahkan untuk uji coba model dalam rangka 

memperoleh model yang lebih baik. Subjek penelitian ini adalah para kepala sekolah, 

guru, karyawan, dan siswa di sembilan SMP di DIY.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Focus 

Group Discussion (FGD), observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk 

mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka data-data 

yang telah terkumpul terlebih dahulu diperiksa keabsahannya dengan teknik cross 

check. Adapun teknik analisis datanya adalah teknik analisis induktif, yaitu analisis 

yang bertolak dari data dan bermuara pada simpulan-simpulan umum. Kesimpulan 

umum itu bisa berupa kategorisasi maupun proposisi (Burhan Bungin, 2001: 209). 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Model Pembinaan Karakter Siswa Berbasis Pendidikan Agama 

Pengembangan karakter siswa SMP berbasis pendidikan agama dalam 

penelitian ini mencakup sejumlah kegiatan kurikuler dan pengembangan kultur 

sekolah. Kegiatan kurikuler terdiri atas pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler 

serta kegiatan ekstrakurikuler. Sedang pengembangan kultur sekolah meliputi 
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kawasan partisipasi dan pelibatan segenap unsur sekolah, mulai dari pimpinan, 

karyawan, guru, siswa, orangtua siswa, dan masyarakat sekitar dalam mendukung 

program pendidikan karakter sekolah. 

SMP yang menjadi sampel dalam pembinaan karakter siswa berbasis 

pendidikan agama terdiri atas sepuluh sekolah (SMP). Kesepuluh SMP tersebut 

tersebar sebagai berikut: SMP Negeri 2 Wonosari dan SMP Al-Hikmah Karangmojo 

di Kabupaten Gunung Kidul, SMP Negeri 1 Sewon dan SMP Muhammadiyah 

Imogiri di Kabupaten Bantul, SMP Negeri 1 Galur dan SMP Muhammadiyah 1 

Wates di Kabupaten Kulon Progo, SMP Negeri 9 Yogyakarta dan SMP 

Muhammadiyah 2 Yogyakarta di Kota Yogyakarta, serta SMP Negeri 4 Depok dan 

SMP Muhammadiyah 1 Godean di Kabupaten Sleman. Dari kesepuluh SMP 

tersebut, SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta tidak dapat terlibat dalam penelitian ini 

tanpa penjelasan rinci, sehingga di Kota Yogyakarta hanya ada satu SMP yang 

menjadi sampel, yaitu SMP Negeri 9 Yogyakarta.  

Model pembinaan karakter siswa SMP berbasis pendidikan agama yang sudah 

dibuat oleh tim peneliti diimplementasikan secara variatif di sejumlah sekolah 

sampel. Variasi itu dapat dilihat dari dua model: Model Kurikuler dan Model 

Pengembangan Kultur Sekolah. Model Kurikuler meliputi kegiatan intrakurikuler, 

kokurikuler, dan  ekstrakurikuler.  

Pembinaan karakter siswa dengan model intrakurikuler ditekankan dalam 

proses-proses pembelajaran Pendidikan Agama baik di dalam ruang kelas maupun di 

luar ruang kelas. Model ini sangat umum diikuti oleh masing-masing sekolah. 

Namun, yang penting untuk dicermati ialah bahwa program intrakurikuler untuk 

pembinaan karakter siswa dirancang sedemikian rupa dengan mengintegrasikan 

nilai-nilai karakter tertentu ke dalam dokumen silabus maupun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam dokumen silabus 

Pendidikan Agama Islam, seperti nilai-nilai karakter: ingin tahu, religius, cinta 

ilmu, santun, jujur (SMP N 1 Sewon). Pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam 

dokumen silabus mata pelajaran keagamaan dalam mata pelajaran Pendidikan Al-

Qur’an/Hadits , seperti nilai-nilai karakter: tekun, teliti, menghargai orang lain, 

religius, tertib, menghargai pendapat orang lain. Ada pula yang mengeksplisitkan 

nilai-nilai karakter melalui RPP mata pelajaran Al-Islam (Aqidah), seperti nilai-nilai 
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karakter: dapat dipercaya, rasa hormat dan perhatian, tekun, tanggung jawab, 

berani, ketulusan, integritas, peduli, jujur, dan kewarganegaraan (SMP 

Muhammadiyah 1 Godean; SMP Negeri 2 Wonosari), dapat dipercaya, rasa hormat 

dan perhatian, tekun, tanggung jawab, kecintaan, kemanusiaan, kebangsaan, 

kerjasama, integritas, ketulusan,  (SMP N 1 Galur); religius, cinta ilmu, sehat, jujur, 

disiplin, sosial, dan bertanggung jawab (SMP Muhammadiyah 1 Wates).  Di bagian 

lain, pengintegrasian nilai-nilai karakter yang terdapat dalam silabus Pendidikan 

Agama Islam dirancang melalui kegiatan pembiasaan/pengamalan nilai-nilai 

keagamaan yang disusun secara sistematis dan terukur ke dalam satu buku panduan 

yang dipakai selama satu tahun ajaran (dua semester) (SMP N 9 Yogyakarta).  

Pembinaan karakter siswa berbasis pendidikan agama melalui model 

kokurikuler dilakukan melalui sejumlah kegiatan ibadah atau perbuatan-perbuatan 

yang mencerminkan karakter terpuji. Kegiatan-kegiatan peribadatan yang merupakan 

bagian kokurikuler mata pelajaran Pendidikan Agama Islam misalnya: shalat dluha 

(Kelas VII SMP Negeri 1 Sewon; SMP Negeri 1 Galur); shalat tahajjud, tugas 

melakukan adzan di masjid/mushala bagi siswa putra (minimal 10 kali dalam satu 

semester), shalat berjamaah di masjid/mushala (minimal 40 kali dalam satu 

semester), puasa sunat Senin dan Kamis serta puasa sunat lainnya, membaca al-

Qur’an di rumah, tugas melihat/mendampingi/memandikan jenazah (minimal satu 

kali per semester),  tugas menyalatkan jenazah (minimal dua kali per semester) (SMP 

Negeri 9 Yogyakarta); Shalat Zhuhur berjamaah dan tadarus al-Qur’an selama bulan 

Ramadlan 1432 H dan sesudahnya tiap hari kecuali hari Senin (SMP Muhammadiyah 

1 Imogiri). 

Kegiatan ekstrakurikuler yang memuat aspek pembinaan karakter berbasis 

pendidikan agama di SMP-SMP yang diteliti, antara lain diselenggarakan oleh OSIS 

atau Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM). Dengan bimbingan guru pembimbing 

dan guru agama yang bersangkutan, kegiatan ekstrakurikuler tersebut antara lain 

dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan siswa menjadi 

pengurus/takmir masjid atau mushala pengurus remaja masjid, kepemudaan (SMP 

Negeri 9 Yogyakarta). Di bagian lain, kegiatan latihan Manasik Haji bagi satu 

sekolah (SMP Muhammadiyah 1 Imogiri) juga merupakan kegiatan ekstrakurikuler 

untuk membentuk karakter siswa. 
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Pembinaan karakter siswa berbasis pendidikan agama melalui pengembangan 

kultur sekolah antara lain dengan penciptaan  budaya sekolah yang mencerminkan 

nilai-nilai karakter yang dibentuk oleh segenap elemen sekolah, mulai dari kepala 

sekolah, guru, tenaga kependidikan, tenaga administrasi, siswa, dan orang tua siswa. 

Implementasi model pengembangan kultur atau budaya sekolah yang mencerminkan 

karakter terpuji berbasis pendidikan agama juga bervariasi antara satu sekolah 

dengan sekolah lainnya.  

Untuk SMP-SMP Negeri kultur sekolah untuk membentuk karakter terpuji 

tidaklah monolitik kepada satu agama, karena sifatnya sebagai sekolah publik (milik 

negara) sehingga para siswanya cenderung plural dari keyakinan agamanya. 

Meskipun demikian, untuk kasus tertentu seperti di SMP Negeri 9 Yogyakarta justru 

pembentukan karakter siswa berbasis pendidikan agama cenderung dominan nilai-

nilai karakter dari ajaran Islam.  Di SMP Negeri 9 Yogyakarta ini selain tersedia guru 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, juga ada guru mata pelajaran Pendidikan 

Agama Kristen (Protestan), Katholik, dan Hindu.  

Selain dalam bentuk kegiatan ibadah dan keagamaan, pembentukan kultur 

sekolah untuk membentuk karakter siswa antara lain dengan pemberian sanksi atas 

pelanggaran terhadap larangan-larangan yang ditetapkan sekolah, dan pemberian 

penghargaan atas prestasi siswa. Sanksi-sanksi atas tiap pelanggaran larangan 

dikenakan butir-butir bobot sanksi mulai yang terberat hingga yang paling ringan. 

Sanksi paling ringan berupa peringatan lisan, sedangkan sanksi paling berat berupa 

dikembalikannya siswa kepada orang tuanya. 

Pada bagian lain, penghargaan diberikan sekolah kepada siswa berupa 

penghargaan akademik maupun nonakademik. Penghargaan akademik berkaitan 

dengan prestasi-prestasi belajar siswa dalam sejumlah ajang kompetisi dan 

kejuaraan. Penghargaan nonakademik antara lain diberikan kepada siswa yang aktif 

sebagai pengurus organisasi kesiswaan di sekolah dalam bentuk pemberian bobot 

poin.  

Tata tertib SMP Negeri 9 Yogyakarta juga memberikan pedoman nilai terhadap 

penerapan sanksi atas pelanggaran tata tertib siswa. Komponen pedoman penilaian 

meliputi unsur jenis pelanggaran (1) Kelakuan, (2) Kegiatan Belajar Mengajar, (3) 

Keagamaan, (4) Asesoris, (5) Rokok/Narkoba/Barang Terlarang/Tindakan Asusila, 
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(6) Ancaman/Perkelahian/Penganiayaan/Senjata Tajam, (7) Kerajinan, (8) Kerapian, 

dan penggunaan, dan (9) Alat Transportasi.  

Segala jenis pelanggaran oleh siswa diikuti dengan pembinaan-pembinaan dan 

sanksi-sanksi berdasarkan jenis dan tingkat poin (skor) pelanggarannya. Sanksi-

sanksi berupa (1) peringatan lisan, (2) skorsing selama satu hari, (3) skorsing selama 

dua hari, dan (4) skorsing selama enam hari. Pembinaan dilakukan secara bertingkat 

terhadap semua jenis pelanggaran sesuai jumlah poin pelanggaran. Para pembina dari 

pihak sekolah mulai dari pendidik (guru), wali kelas, guru Bimbingan Konseling 

(BK), Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah Urusan 

Kurikulum, Kepala Sekolah, hingga orang tua siswa sendiri (SMP Negeri 9 

Yogyakarta, 2011). 

Nilai-nilai karakter yang dikembangkan di sekolah meliputi: (1) Ketaatan untuk 

beribadah kepada Tuhan, (2) Kepatuhan pada aturan yang bersumber pada kitab suci, 

(3) Selalu menerima apa yang ada, (4) Selalu bersyukur kepada Tuhan, (5) Keadilan 

dalam segala hal, (6) Rasa hormat/respek kepada orang lain, (7) Empati kepada 

orang lain, (8) Kedisiplinan, (9) Kejujuran, (10) Keikhlasan/ketulusan dalam berbuat, 

(11) Suka memaafkan orang lain, (12) Kesabaran, (13) Keberanian dalam membela 

kebenaran, (14) Tanggung jawab, (15) Sopan santun, (16) Toleransi antar umat 

beragama, (17) Kepedulian pada sesama, (18) Persatuan, dan (19) Menjauhi 

perilaku-perilaku tercela. 

 
Kendala-Kendala dalam Implementasi Model  

Secara umum tidak dijumpai kendala pembinaan karakter siswa berbasis 

pendidikan agama. Namun, kendala umum cukup menonjol dalam hal penilaian 

kegiatan kurikuler mata pelajaran pendidikan agama sebagai upaya pembinaan 

karakter siswa. Pembinaan karakter berbasis pendidikan agama ialah ukuran 

keberhasilan pembinaan karakter siswa. Kendala juga muncul terkait dengan ujian 

akhir sekolah berstandar nasional (UASBN), ujian tengah semester (UTS), dan ujian 

akhir semester (UAS). Problematika yang menonjol ialah bahwa UASBN yang telah 

diujicobakan pada tahun ajaran 2010/2011 turut mengundang kekhawatiran peran 

pendidikan agama terjebak pada pencapaian aspek kognitif.  
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Dalam kasus tertentu, di SMP Negeri 1 Galur, kendala yang pernah terjadi 

yakni perbedaan pemahaman antara guru PKn dengan guru Pendidikan Agama Islam 

tentang penggunaan busana Muslim bagi siswa putri yang menjadi petugas pengibar 

bendera merah putih. Guru PKn menilai bahwa siswa putri tidak boleh menutup 

kepalanya dengan jilbab/busana Muslim, karena tidak sesuai dengan misi pengibaran 

bendera kebangsaan yang tidak perlu menonjolkan identitas primordial 

keagamannya. Di bagian lain,  guru Pendidikan Agama Islam merasa ada kewajiban 

untuk membela keyakinan siswa untuk menjalankan ajaran agamanya dengan cara 

menutup bagian anggota badannya sebagai cara menunjukkan ketaatan beragama 

(FGD, 27 Juli 2011). 

Seluruh sekolah yang terlibat dalam penelitian ini sepakat bahwa pembinaan 

karakter siswa berbasis pendidikan agama sangat penting manfaatnya. Namun, tidak 

semua sekolah memiliki kekuatan dan kesempatan untuk menerapkan model-model 

pembinaan karakter siswa seperti dalam Buku Panduan yang menjadi model 

penelitian ini, sebagaimana disampaikan dalam FGD. Kendala menonjol yang 

dihadapi terutama di SMP-SMP Negeri yang heterogen dalam agama dan keyakinan 

yang dianut siswa. Meskipun mayoritas siswa beragama Islam, tetapi tidak semua 

SMP Negeri memiliki pengalaman yang sama seperti di SMP Negeri 9 Yogyakarta. 

Efektivitas pembinaan karakter siswa berbasis pendidikan agama tampaknya tidak 

cukup bertumpu kepada kemampuan guru pendidikan agama saja, tetapi 

sebagaimana rumusan Character Education Partnership (2003) tentang 11 syarat 

pendidikan karakter yang efektif, maka perlu dukungan semua unsur di sekolah dan 

pemangku kepentingan terkait. 

Kendala yang dihadapi dalam pengujicobaan model pembinaan karakter siswa 

berbasis pendidikan agama di SMP seluruhnya menampilkan pengalaman 

keagamaan berdasar nilai-nilai Islam. Dari temuan uji coba model tersebut, hasilnya 

cenderung mengikuti model pembentukan karakter siswa yang sama antara satu SMP 

dengan SMP lainnya, baik negeri maupun swasta. Meskipun untuk SMP swasta ada 

satu yang bukan dari yayasan Muhammadiyah, namun corak pengajaran dan 

pembentukan karakter berbasis pendidikan agama relatif tidak berbeda jauh.  Ada 

kecenderungan penekanan pembinaan kepada karakter mulia menonjol pada karakter 

mulia yang bersifat personal dibandingkan karakter mulia yang bersifat sosial dalam 



 14

sejumlah pembiasaan berbasis pendidikan agama. Dengan demikian, perlu tinjauan 

ulang atas penggunaan model pembinaan karakter siswa berbasis pendidikan agama 

yang dapat diterapkan dan melibatkan segenap komponen siswa dari pendidikan 

agama yang berbeda-beda. 

Kendala lain selain kendala tersebut adalah: (1) keteladanan (guru) lemah, (2) 

Pendanaan yang terbatas untuk menyokong kegiatan ekstrakurikuler berbasis 

pendidikan agama dan padatnya kegiatan sekolah di luar kegiatan berbasis 

pendidikan agama, (3) Kekompakan guru, guru malas memikirkan pengembangan 

pendidikan karakter, beberapa guru kurang memperhatikan, (4) Pengaruh 

penggunaan teknologi informasi, (5) Adanya tempat penitipan di luar sekolah oleh 

masyarakat sekitar sekolah, (6) Tempat istirahat di luar sekolah yang memungkinkan 

untuk merokok, (7) Kehadiran siswa KMS yang jarang masuk sekolah. Kendala-

kendala tersebut oleh setiap sekolah dan guru-guru agama bersama guru mata 

pelajaran lainnya secara bertahap diupayakan langkah dampak buruknya bagi 

pembinaan karakter siswa terutama berbasis pendidikan agama. 

 
SIMPULAN  

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas beserta pembahasannya 

ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Semua sekolah (SMP) yang 

dijadikan sampel telah mengembangkan pendidikan karakter berbasis pendidikan 

agama, meskipun terdapat perbedaan dalam implementasinya. Ada satu sekolah yang 

cukup komprehensif dalam mengembangkan pendidikan karakter di sekolahnya, 

yakni SMP Negeri 9 Yogyakarta dan selebihnya belum sepenuhnya 

melaksanakannya secara komprehensif; (2) Panduan pembinaan karakter siswa 

berbasis agama di SMP yang sudah dihasilkan dari penelitian tahap pertama ternyata 

belum sepenuhnya bisa dijalankan oleh sekolah dengan maksimal. Dengan sedikit 

penyempurnaan, panduan yang ada bisa diterapkan tidak hanya di SMP di 

Yogyakarta, tetapi juga di luar Yogyakarta.  
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