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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

Setelah peneliti mencari penelitian yang memiliki kesamaan dengan 

penelitian yang akan diteliti, akhirnya peneliti menemukan penelitian yang 

serupa, yaitu: Penelitian pertama yaitu jurnal yang berjudul “Strategi Sekolah 

dalam Penguatan Pendidikan Karakter bagi Siswa dengan Memaksimalkan 

Peran Orang Tua”, yang ditulis oleh Yeni Wulandari (Guru SD Negeri 62 

Palembang) dan Muhammad Kristiawan (Universitas PGRI Palembang) pada 

tahun 2017.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang 

bertujuan untuk menggali strategi sekolah dalam rangka memaksimalkan peran 

orang tua siswa sebagai penguat pendidikan karakter siswa di SD Negeri 62 

Palembang. Subjek yang dijadikan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, 

siswa, dan guru. Adapun teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah 

berbentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan 

untuk menguji keabsahan data adalah dengan teknik triangulasi, yang 

dilakukan dengan cara menyilangkan informasi yang terdapat dalam data yang 

dikumpulkan, sehingga hanya data yang absah saja yang digunakan untuk 

menentukan hasil penelitian. Teknik triangulasi dilakukan dengan cara 

meninjau ulang informasi dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Visi, misi, dan tujuan lembaga harus 
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berangkat dari peningkatan nilai karakter yang diwujudkan dalam kegiatan 

sehari-hari, 2. Membangun ikatan yang kuat dengan siswa, 3. Memilih 

pendidik yang profesional dan memiliki kompetensi dalam dunia pendidikan, 

sehingga dapat berdedikasi dengan maksimal, 4. Memberikan kenyamanan 

pada siswa pada lingkungan sekolah, serta menanamkan nuansa islami di 

dalam sekolah.  (Wulandari, Y., & Kristiawan, M. 2017) 

Penelitian yang kedua yaitu jurnal yang berjudul “Peran Sekolah 

dalam Menumbuhkembangkan Perilaku Hidup Sehat pada Siswa Sekolah 

Dasar (Studi Multi Situs di SD Negeri 6 Mataram dan SD Negeri 41 Mataram, 

kota Mataram, NTB)”, yang ditulis oleh Satria Irwandi, Nurul Ufatin, dan 

Sultoni (Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Malang) 

pada bulan Maret tahun 2016. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

metode studi multi situs. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 6 dan SD Negeri 

41 Mataram, di Kota Mataram, NTB. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeksripsikan peran sekolah dalam menanamkan perilaku hidup sehat pada 

siswa SD. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 

observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data tersebut kemudian dilakukan 

analisis dengan menggunakan situs tunggal dan menggunakan analisis lintas 

situs. Teknik menguji keabsahan data yang didapatkan dilakukan dengan cara 

pengecekan kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Hasil dari 

penelitian ini adalah bahwa program sekolah yang terdiri dari upacara, sabtu 

bersih, operasi semut, aubade, UKS, senam pagi, dan do’a bersama merupakan 
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program yang mendukung penanaman pola hidup sehat siswa. program 

tersebut melibatkan kepala sekolah, guru sekolah, dan warg sekolah lainnya. 

Adanya reward yang diberikan bagi siswa yang menerapkan perilaku hidup 

sehat dan punnishment kepada siswa yang melanggar dengan bentuk teguran 

lisan (Irwandi, S., Ufatin, N., & Sultoni, S. 2016). 

Penelitian yang ketiga yaitu jurnal  yang berjudul “Strategi Kepala 

Sekolah dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Sleman”, yang ditulis oleh Hendro Widodo (Prodi Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar, UAD, Yogyakarta) pada tahun 2018. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tujuan 

penelitian ini adalah: 1. Mengetahui usaha dari kepala sekolah dalam 

mengembangkan pendidikan karakter di SD Muhammadiyah Sleman, dan 2. 

Faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya kendala bagi kepala sekolah 

dalam mengembangkan pendidikan karakter di SD Muhammadiyah Sleman. 

Subjek yang ada dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan siswa 

yang ditentukan melalui teknik purpose sampling. Pengumpulan data yang 

digunakan adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode 

Miles dan Huberman, yaitu dengan cara data reduction, data display, dan data 

sonclusion drawing/verification. Hasil dari penelitian ini adalah: kepala 

sekolah berperan penting dalam melakukan pembentukkan dan pembinaan 

secara kontiunitas dalam hal pemodelan, pengajaran, dan penguatan karakter 

yang baik kepada seluruh waga sekolah (Widodo, H. 2018). 
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Penelitian yang keempat yaitu jurnal yang berjudul “Strategi 

Kepemimpinan Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua, dan Masyarakat dalam 

Membentuk Karakter Siswa” yang ditulis oleh Ahmad Suriansyah dan Alamiah 

(Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin) pada tahun 2015.  

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan strategi bagi 

kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat dalam dedikasinya 

membentuk karakter siswa di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif dengan model studi kasus. Instrumen yang ada pada 

penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Data yang dikumpulkan adalah dengan 

cara observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Respon 

penelitian yang digunakan bersifat snow ball. Teknik yang digunakan untuk 

menganalisis data adalah dengan menggunakan model Creswell. Uji keabsahan 

data yang digunakan adalah dengan kriteria transferabilitas, kredibilitas, 

komfirmabilitas, dan dependabilitas. Hasil dari penelitian ini adalah strategi 

yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam membentuk karakter siswa dengan 

makna filosofis keteladanan, kepemimpinan, kepemimpinan instruksional, 

kedisiplinan, kepemimpinan mutu, serta upaya-upaya dalam pemberdayaan 

guru dan tenaga kependidikan. Strategi yang harus dilakukan oleh guru adalah 

dengan cara keteladanan sentuhan kalbu, dan pembiasaan. Strategi yang bisa 

dilakukan oleh orang tua dan masyarakat adalah dengan komunikasi yang 

efektif dan kemitraan yang efektif (Suriansyah, A. 2015). 

Penelitian yang kelima yaitu jurnal yang berjudul “Pendidikan 

Karakter Religius, Disiplin, dan Bakat melalui Peningkatan Kualitas Sarana 
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Prasarana Sekolah”, yang ditulis oleh Andri Kautsar dan Johan Edi (Guru SD 

Negeri 5 Air Kumbang) pada tahun 2017. 

Penelitian ini mengaitkan dengan ketersediaan sarana dan prasarana 

dalam pelaksanaan program pendidikan karakter, serta menanamkan nilai-nilai 

karakter pada siswa Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 

deskriptif dengan model studi kasus. Lokasi yang dijadikan sebagai tempat 

penelitin adalah SMA Puspita Air Kumbang, di Jl. Inpres Dusun IV Cintamanis 

Baru, Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin, Sumatra Selatan. Subjek yang ada 

pada penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah urusan 

kesiswaan, wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana, tenaga 

pengajar/guru, staff karyawan komite sekolah, dan siswa SMA Puspita Air 

Kumbang. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, 

dan studi literatur. Pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan proses 

penyusunan, pengkatagorian data, pencarian isi yang berkaitan dari berbagai 

data yang diperoleh, yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk laporan.  

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah: 1) setelah 

adanya mushola dan kegiatan-kegiatan keagamaan, siswa menjadi terbiasa 

melaksanakan sholat secara berjama’ah, membaca Al-Qur’an dengan baik, 

mampu berda’wah, dan memiliki keahlian kaligrafi serta karya tulis islami, 2) 

Peningkatan kedisiplinan siswa dengan dibangunnya pagar keliling dan adanya 

securiti yang bekerjasama dengan kepolisian Air Kumbang, 3) Tersedianya 

ruang perpustakaan dan laboratorium yang dapat meningkatkan kemampuan 
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intelektual siswa, 4) Tersedianya ruang OSIS yang dapat dimanfaatkan siswa 

untuk berlatih menjadi leader  dalam hal pengelolaan kegiatan, 5) Manfaat dari 

guru BK yang menjadi tempat penyelesaian permasalahan terkait siswa, dan 6) 

Tersedianya fasilitas olahraga di sekolah yang menjadi stimulus siswa dalam 

meningkatkan potensi yang dimiliki (Kautsar, A., & Edi, J. 2017). 

Penelitian yang keenam  yaitu jurnal yang berjudul “Impelementasi 

Budaya Sekolah Islami dalam Rangka Pembinaan Karakter Siswa”, yang 

ditulis oleh Laili Jumroatun, Burhanuddin, Ahmad Yusuf Sobri (Universitas 

Negeri Malang), pada tahun 2018. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang budaya 

sekolah berbasis islami di dua sekolah, yaitu di MTsN 1 Tulungagung dan SMP 

Islam Al Azhar Tulungagung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif dengan model studi kasus. Pengumpulan data yag dilakukan pada 

penelitian ini adalah dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara metode triangulasi, 

kecakupan referensial, perpanjangan waktu pengamatan, dan pengecekan 

anggota. Subjek yang dijadikan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, 

guru, peseta didik, dan orang tua. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan 

bahwa budaya yang terdapat di lingkungan sekolah islami sudah sesuai dengan 

norma dan nilai islami yang dapat membantu dalam membina karakter siswa 

(Jumroatun, L., Burhanuddin, B., & Sobri, A. Y. 2018). 

Penelitian yang ketujuh  yaitu jurnal yang berjudul “Implementasi 

Pendidikan Karakter melalui Kultur Sekolah di SMP Negeri 14 Yogyakarta” 
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yang ditulis oleh Novika Malinda Safitri (Pascasarjana Universitas Negeri 

Yogyakarta), pada tahun 2015.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi 

yang dilakukan oleh sekolah dalam melaksanakan pendidikan karakter 

berdasarkan kultur sekolah di SMP Negeri 14 Yogyakarta. penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Subjek pada penelitian ini 

adalah guru dan siswa di SMP Negeri 14 Yogyakarta. metode pengumpulan 

data adalah dengan dilakukannya observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Teknik untuk menguji keabsahan data adalah dengan teknik triangulasi. 

Penelitian ini menghasilkan beberapa hal, yaitu: 1) pentingnya kultur sekolah 

dalam proses internalisasi nilai-nilai karakter sekolah, 2) bentuk dari 

implementasi pendidikan karakter berdasarkan kultur sekolah adalah dengan 

adanya kegiatan rutinan, kegiatan spontan, pengajaran, pemodelan, dan upaya 

penguatan lingkungan sekolah, 3) pentingnya keteladanan dari kepala sekolah, 

guru, karyawan, dan juga siswa dalam menciptakan pendidikan karakter di 

sekolah (Safitri, N. M. 2015). 

Penelitian yang kedelapan  yaitu jurnal yang berjudul “Penanaman 

Nilai-Nilai Religius di Sekolah Dasar untuk Penguatan Jiwa Profetik Siswa” 

yang ditulis oleh Dian Chrisna Wati (Prodi PGSD Universitas Ahmad Dahlan) 

dan Dikdik Baehaqi Arif (Prodi PPKn Universitas Ahmad Dahlan), pada bulan 

November tahun 2017. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-

bentuk penanaman nilai religius di sekolah dasar yang berkaitan dengan 
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penguatan jiwa profetik siswa. fokus dalam penelitian ini mencakup strategi 

penanaman nilai religius kepada siswa, peran lembaga pendidikan dalam 

menanamkan nilai religius siswa, dan kendala-kendala yang ada dalam 

penanaman nilai religius siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek yang ada pada penelitian ini 

adalah kepala sekolah, guru kelas, guru ekstrakurikuler, orang tua/wali siswa, 

dan siswa yang ditunjuk dengan beberapa pertimbangan di SD Muhammadiyah 

Sidoarum. Hasil dari penelitian ini yaitu: SD Muhammadiyah Sidoarum telah 

berupaya untuk menanamkan nilai-nilai religius kepada siswa dalam hal 

kedisiplinan, kejujuran, ikhlas, tanggung jawab, toleransi, peduli lingkungan, 

dan saling menghargai sesama. Penanaman nilai yang dilakukan sudah 

terintegrasi dengan mata pelajaran yang diterima oleh siswa, budaya sekolah, 

dan kegiatan ekstrakurikuler. Faktor yang menjadi kendala dalam penanaman 

nilai religius siswa adalah: faktor internal dari siswa sendiri, sarana prasarana, 

dan faktor eksetrnal dari masyarakat (Wati, D. C., & Arif, D. B. 2017). 

Penelitian yang kesembilan yaitu jurnal yang berjudul “Membangun 

Karakter Siswa dan Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Melalui the Hidden 

Curriculum di MI Wahid Hasyim Yogyakarta”, yang ditulis oleh Lailatul 

Maghfiroh (Dosen PAI UNISDA, Lamongan) pada tahun 2017. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang didasari 

oleh data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Jenis yang 

digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat 

deskkriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan psikologi 
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dan sosiologi. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, semua guru, staf 

TU, dan siswa MI Wahid Hasyim. Pengumpulan data dengan menggunakan 

metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Data tersebut 

kemudian dianalisis dengan beberapa tahapan, yaitu: tabulasi/klasifikasi data, 

reduksi data, triangulasi, display data, dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini 

adalah: 1) penerapan pendidikan karakter dapat membantu meningkatkan 

kecerdasan spiritual siswa dan nilai-nilai religius dan kedisiplinan, 2) 

pendidikan karakter dimuat dalam visi, misi, dan tujuan sekolah yang 

diintegrasikan dalam bentuk kurikulm dan program sekolah, 3) karakter yang 

ditanamkan adalah karakter yang memiliki nilai religius, mandiri, prestasi, 

ingin tahu, kreatif, dan nasional (Maghfiroh, L. L. 2017). 

Penelitian yang kesepuluh yaitu jurnal yang berjudul “Strategi Guru 

dalam Membentuk Karakter Siswa MI Terpadu Mutiara Kota 

Padangsidimpuan”, yang ditulis oleh Darliana Sormin dan Fatimah Rahma 

Rangkuti (Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan) padas tahun 2018. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif 

yang menggambarkan kejadian di lapangan. Metode pengumpulan data adalah 

dengan cara observasi dan wawancara, yang kemudian dianalisis dengan 

penyajian data, pengelompokkan data, dan interpretasi dari data yang 

diperoleh. Informan pada penelitian ini ialah guru MI Terpadu Mutiara. Hasil 

dari penelitian ini adalah: 1) strategi yang dilakukan oleh guru di MI Terpadu 

Mutiara sudah efektif dan efisien, 2) strategi yang dilakukan oleh guru antara 

lain dengan memberikan pertanyaan, permasalahan, teka-teki, dan lain 



 

20 

 

sebagainya. Guru juga selalu mengaitkan materi pembelajaran dengan dalil 

yang terdapat di dalam Al-Qur’an (Sormin, D., & Rangkuti, F. R. 2018). 

Penelitian yang kesebelas yaitu Skripsi yang berjudul “Pendidikan 

Karakter Religius melalui Pembiasaan Shalat Dzuhur Berjamaah Kelas V di 

SD Islam Al-Madina Kota Semarang Tahun 2016/2017”, yang di tulis oleh 

Wiji Astuti Ningsih di Semarang pada tahun 2017. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Data 

didapatkan melalui proses wawancara, observasi, serta dokumentasi. Setelah 

data diperoleh, kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Hasil dari 

penelitian ini yaitu, 1) pembiasaan shalat dzuhur secara berjamaah merupakan 

bentuk implementasi materi pelajaran fiqih kelas 2 SD serta agar siswa terbiasa 

melaksanakan shalat fardhu, 2) bentuk penanaman dan penumbuhan karakter 

religius adalah dengan shalat secara berjamaah dan tepat waktu, berdzikir 

setelah shalat, menggunakan sandal miliknya, mengantri dengan tertib ketika 

hendak berwudhu, membagi waktu untuk shalat dan istirahat, memiliki inisiatif 

untuk shalat tanpa harus disuruh, mencium tangan guru setelah shalat 

berjamaah, siswa ditunjuk untuk mengumandangkan adzan. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah pembiasaan shalat dzuhur secara berjamaah yang 

dilaksanakan secara rutin dapat menumbuhkan karakter religius siswa 

(Ningsih, W. A. 2017). 

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, yaitu kesamaan dalam hal tema penelitian tentang 
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strategi pembentukkan karakter siswa. Adapun perbedaanya terletak pada 

subjek, objek, dan lokasi yang diteliti.  

Dengan demikian, meskipun terdapat kesamaan tema pada 

penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, namun terdapat perbedaan 

subjek, objek, dan lokasi penelitiannya. Maka dari itu, peneliti merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Strategi Pembentukkan Karakter Religius 

Siswa Di Madrasah ‘Aliyah Negeri (MAN) 1 Sleman”. 

B. Kerangka Teoretis 

1. Strategi Pengembangan 

a) Pengertian  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi yaitu 

rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran 

khusus (Setiawan dan Suwarningdyah, 2014: 356). Strategi berasal dari 

bahasa Yunani, yaitu stratagos yang bermakna ‘tentara’, adapun ‘ago’ 

bermakna ‘pemimpin’ (Suriansyah, 2015: 234). Menurut Kotler (2004) 

dalam Wulandari (2017: 6) strategi adalah cara-cara yang dilakukan 

dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan. Strategi juga bermakna 

cara-cara yang ditempuh dengan matang dan sistematis, dengan 

mempertimbangkan hambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi, 

sehingga menghasilkan solusi untuk mengantarkan kepada tujuan yang 

diharapkan. Strategi lebih dekat kepada upaya dalam pelaksanaan, oleh 

sebab itu strategi hakikatnya merupakan sebuah seni yang 
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pengimplementasiannya didasari oleh intuisi, perasaan, dan hasil dari 

sebuah pengalaman (Sormin dan Rangkuti, 2018: 221). 

Menurut KBBI, pengembangan merupakan proses, cara, atau 

perbuatan untuk mengembangkan (sesuatu). Perkembangan mampu 

didefinisikan sebagai suatu proses perubahan kuantitatif dan kualitatif 

individu dalam masa hidupnya, sejak dari masa konsepsi, masa bayi, 

masa kanak-kanak, masa anak, remaja, hingga masa dewasa (Yusuf dan 

Sugandhi, 2013, dalam Lidiaty, 2018: 31). Pada hakikatnya 

pengembangan merupakan usaha pendidikan, baik non formal maupun 

formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, serta 

bertanggung jawab dengan tujuan untuk memperkenalkan, 

menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan  suatu dasar secara 

utuh, seimbang, serta selaras dalam hal pengetahuan dan keterampilan 

yang sesuai dengan bakat, keinginan, dan kemampuan sebagai bekal 

dari prakarsa mandiri untuk meningkatkan dan mengembangkan diri 

untuk tercapainya martabat, mutu, serta kemampuan manusiawi yang 

optimal dan pribadi mandiri (Wiryokusumo, 2011 dalam Rohmiyanti, 

2019: 11) 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya strategi 

pengembangan merupakan rencana atau serangkaian yang berisi 

keputusan dalam rangka mencapai suatu tujuan untuk menjadi lebih 

luas, lebih dalam, dan lebih berkembang secara terstruktur dan 

sistematis (Sanjaya, 2018: 93). 
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Menurut Stoner dan Gilbert (1995) dalam Setiawan dan 

Suwarningdyah (2014: 356) konsep strategi mampu diterjemahkan 

menjadi dua perspektif yang tidak sama, yaitu; apa yang ingin 

organisasi lakukan dan apa yang organisasi lakukan pada akhirnya. 

Pada persepktif pertama, strategi dimaksudkan sebagai suatu program 

yang berfungsi sebagai penentu, pencapai tujuan, dan 

pengimplementasian misinya. Adapun strategi dalam perspektif kedua, 

strategi diartikan sebagai respon sebuah organisasi terhadap 

sekelilingnya sepanjang waktu. Menurut Rangkuti (2000) dalam 

Setiawan dan Suwarningdyah (2014: 356) strategi dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu; strategi manajemen, strategi investasi, dan staregi bisnis. 

Strategi manajemen merupakan strategi yang dapat dilaksanakan oleh 

manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro. 

Strategi investasi adalah aktivitas yang berorientasi pada investasi. 

Adapun strategi bisnis merupakan strategi yang berfungsi dalam 

kegiatan manajemen. 

b) Dalil tentang Strategi 

1) Q.S. An-Nahl ayat 125 

ٱۡدُع إِلَٰي َسبِيِل َرَبَِك بِٱۡلِحۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱلَۡحَسَنةِِۖ َوَجِٰدلُۡهم 
ۡعلَُم بَِمن َضَلَ َعن َسبِيلِهِۦ 

َ
ۡحَسُنِۚ إَِنَ َرَبََك ُهَو أ

َ
بِٱلََتِي هَِي أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن  
َ
 ٩٢٥َوُهَو أ
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2) Q.S. Al-Qalam ayat 45 

ۡملِي لَهُ 
ُ
 ٥٥ۡمِۚ إَِنَ َكۡيِدي َمتِيٌن  َوأ

 

3) Q.S. Az-Zukhruf : 79 

ۡمٗرا فَإِنََا ُمۡبرُِموَن  
َ
بَۡرُمٓواْ أ

َ
ۡم أ
َ
 ٩١أ

 

c) Unsur-Unsur Strategi 

1) Planning (Perencanaan) 

Dalam menyusun strategi, dilakukan perencanaan untuk 

mengatur serta mencari cara dalam mencapai suatu tujuan. 

Planning sangatlah penting karena akan banyak memberikan 

pengaruh dalam menggerakan fungsi yang lain. Dalam melakukan 

perencanaan, terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, 

yaitu; specific (spesifik), measurable (terukur), achievable 

(terjangkau), realistic (masuk akal), and time (waktu yang jelas).  

2) Organizing (Pengorganisasian) 

Organizing merupakan proses yang berfungsi untuk 

memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya yang 

tersedia dalam rangka menjalankan rencana serta mencapai sebuah 

tujuan. 

3) Actuating (Pelaksanaan) 

Setelah adanya perencanaan dan pengorganisasian, 

kemudian dilakukan pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan, 
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dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sama. SDM yang 

ada harus bergerak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, 

agar hasil yang diapatkan dapat maksimal. 

4) Controlling (Pemantauan) 

Controlling berguna sebagai pengawasan terhadap jalannya 

suatu kegiatan yang harus berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan, 

serta program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Selain 

itu, pengawasan juga berguna sebagai identifikasi kesalahan-

kesalahan, sehingga dapat dilakukan perbaikan seefektif dan 

seefisien mungkin (Terra, 2016).  

d) Langkah-Langkah dalam Penyusunan Strategi Sekolah 

1) Merumuskan Visi Sekolah 

Visi merupakan suatu gambaran yang hendak dicapai oleh 

sekolah di masa mendatang. Visi akan menjadi motivasi tersendiri 

bagi sekolah untuk melaksanakan proses pendidikan yang 

berkualitas dan terjamin. Visi biasanya memiliki beberapa prinsip, 

yaitu berorientasi ke depan, penyusunan tidak berdasarkan kondisi 

sekarang, mengedepankan kreatifitas, dan mengandung unsur/nilai 

positif.  

2) Merumuskan Misi Sekolah 

Jika visi adalah suatu pandangan di masa depan yang hendak 

dicapai, maka misi merupakan suatu upaya dan tindakan yang 

dilakukan dalam rangka mencapai visi yang telah dirumuskan 
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sebelumnya. Bentuk dari misi adalah tindakan-tindakan, tugas, 

kewajiban, serta kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait 

dalam rangka mewujudkan visi. 

3) Merumuskan Tujuan Sekolah 

Tujuan sekolah merupakan hal-hal yang menjadi langkah-

langkah dalam mewujudkan misi sekolah. Tujuan sekolah biasanya 

disusun untuk jangka waktu menengah, atau sekitar 3 – 6 tuhun. 

Tujuan yang disusun harus sesuai dengan visi dan misi yang 

disusun oleh sekolah serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

Selain itu, tujuan juga harus mengacu pada Standar Kompetensi 

Lulusan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh sekolah dan 

pemerintah. Setelah perumusan tujuan selesai disusun, maka 

sekolah harus menyosialisasikannya kepada warga sekolah dan 

pihak-pihak yang bersangkutan. 

4) Analisis Tantangan 

Dalam pelaksanaan kegiatan, pasti akan muncul suatu 

kendala-kendala yang menjadi tantangan. Analisis tantangan 

berguna sebagai langkah antisipasi dari permasalahan yang 

kemungkinan muncul karena adanya kesenjangan antara tujuan 

sekolah dengan kondisi sekolah saat ini. Setelah dirumuskan 

beberapa kemungkinan kendala yang muncul, maka langkah 

berikutnya adalah merumuskan solusi untuk mengatasi 

permasalahan yang terjadi (Dewantara, H. 2016). 
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5) Menentukan Sasaran Sekolah 

Setelah dirumuskannya tantangan yang kemungkinan 

terjadi, maka langkah berikutnya adalah merumuskan sasaran atau 

target yang hendak dicapai oleh sekolah. Sasaran yang ditentukan 

oleh sekolah hendaknya diselaraskan dengan mutu dan kualitas 

yang hendak dicapai. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan 

dalam melakukan evaluasi keberhasilannya. 

6) Mengidentifikasi Fungsi-Fungsi 

Langkah yang selanjutnya setelah menentukan sasaran 

sekolah adalah melakukan identifikasi terhadap fungsi-fungsi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai sasaran sekolah. Apabila 

sekolah keliru dalam menetapkan fungsi-fungsi atau tidak relevan 

antara sasaran dengan fungsi, maka akan berdampak pada hasil 

analisis yang kurang berkualitas.  

7) Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan suatu kegiatan yang bertujuan 

untuk mengidentifikasi dari masing-masing fungsi pada setiap 

fungsi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran yang telah 

ditentukan. SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, 

Opportunity, And Threat.  

8) Menyusun Rencana Kerja Sekolah 

Setelah seluruh tahapan telah dilalui, kemudian dilakukan 

perumusan Rencana Kerja Sekolah. RKS mencakup Rencana Kerja 
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Jangka Menengan (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 

yang disusun berdasarkan skala prioritas (Dewantara, H. 2016). 

2. Karakter Religius 

a. Pengertian 

Menurut KBBI, karakter artinya sifat-sifat kejiwaan, akhlak 

atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain (Ningsih, 

2017: 16). Menurut Santoso (2016: 197) karakter merupakan cara 

berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri dank has bagi setiap individu 

untuk menjalankan kehidupan serta bekerjasama di lingkungan 

keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Hasanah (2009) 

dalam Raharjo (2010: 229-238) karakter ialah standar-standar batin 

yang terimplementasi dalam berbagai bentuk kualitas diri. Karakter 

merupakan sifat alamiah yang dimiliki oleh manusia. Sifat alamiah ini 

bukanlah sifat yang direncanakan, melainkan menjadi pembawaan 

sehari-hari yang bersifat spontan. Menurut Mulyasa (2011) dalam 

Ningsih (2017: 17) karakter merupakan sifat alami seseorang dalam 

merespon kondisi dan situasi yang diwujudkan dengan perilakunya. 

Karakter juga dapat diartikan sebagai totalitas ciri-ciri pribadi yang 

tertanam dan mampu diidentifikasi pada perilaku individu dan bersifat 

unik yang membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. 

Menurut Zubaedi (2012) dalam Ningsih (2017: 17) karakter 

merupakan nilai-nilai perilaku pada diri manusia yang memiliki 

hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa (Allah), diri sendiri, sesama 
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manusia, lingkungan, dan bangsa yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, ucapan, dan tindakan yang berorientasi pada norma-norma 

agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius 

berasal dari kata religi yang memiliki arti kepercayaan tentang adanya 

Tuhan (Khoirunnisa, Ariyanto dan Ag, 2018: 24). Religius merupakan 

suatu bentuk nilai karakter yang dijadikan sebagai sifat dan perilaku 

yang taat pada ajaran agama yang dianutnya (Dian dan Dikdik, 2017: 

61). Menurut Kementrian Pendidikan Nasional (KEMENDIKNAS) 

religius adalah kepatuhan serta ketaatan dalam memahami dan 

menjalankan ajaran agama yang dianutnya, termasuk sikap toleransi 

terhadap kegiatan ibadah agama lain, dan hidup rukun dan berseiringan 

(Khoirunnisa, Ariyanto dan Ag, 2018: 24). 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya 

karakter religius merupakan prilaku individu yang sesuai dengan 

norma-norma agama yang dimiliki oleh seseorang yang bersifat 

spontan tanpa dibuat-buat. Karakter religius menjadi suatu pijakan 

dalam melakukan tindakan-tindakan yang positif pada diri seseorang. 

Manusia yang memiliki karakter religius yang baik, maka hidupnya 

akan terarah kepada hal-hal yang baik, yang kemudian akan berdampak 

di masa mendatang. Karakter ini tidaklah dimiliki oleh setiap orang. 

Hanya orang-orang tertentu saja yang memilikinya dan mampu 

mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. 
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Di dalam Agama Islam, karakter religius lebih dekat kepada 

akhlak mulia. Keutamaan memiliki akhlak yang mulia banyak 

dijelaskan pada nash yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. 

Pendidikan akhlak sangat ditekankan bagi kaum muslimin, khususnya 

di era sekarang ini yang penuh dengan ujian dan cobaan yang dapat 

membawa kea rah degradasi moral. 

b. Dalil Karakter Religius 

1) Q.S. Al-Qalam : 4 

 ٥ِإَونَََك لََعلَٰي ُخلٍُق َعِظيٖم  
 

2) Q.S. Fushilat : 35 

ىَٰهآ إِلََا ٱلََِذيَن َصَبُرواْ َوَما  ٓ َوَما يُلََقَ ىَٰها   ٥٥إِلََا ُذو َحَظٍ َعِظيٖم    يُلََقَ

3) Q.S. Ali-Imran : 159 

ا َغلِيَظ ٱلَۡقلِۡب  ِ لِنَت لَُهۡمۖۡ َولَۡو ُكنَت َفَظًّ فَبَِما رَۡحَمةٖ َمَِن ٱّلَلَ
واْ ِمۡن َحۡولَِكۖۡ فَٱۡعُف َعۡنُهۡم َوٱۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم وََشاوِرُۡهۡم فِي  لَٱنَفَضُ

ۡمرِِۖ فَإَِذا َعزَ 
َ
ِيَن  ٱلۡأ َ يُِحَبُ ٱلُۡمَتَوَّكِ ِِۚ إَِنَ ٱّلَلَ ۡ َعلَي ٱّلَلَ  ٩٥١ۡمَت َفَتَوَّكَ

 
4) H.R. Tirmidzi 

إِنَّ ِمْن أََحب ُِكْم إِلَيَّ َوأَْقَربُِكْم ِمن ِي َمْجِلًسا يَْوَم الِقيَاَمِة أََحاِسنَُكْم 

أَْخََلقًا
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Hadits riwayat Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 

(Nawawi, 2018: 452) 

c. Tahapan Perkembangan Karakter Religius 

1) Usia Anak-Anak 

Dalam pendidikan karakter religius usia anak-anak, harus 

disesuaikan dengan kondisinya. Artinya, pendidikan yang diterima 

oleh anak-anak lebih cenderung bersifat praktek dan dengan 

metode dongeng. Hal tersebut sesuai dengan dunia anak-anak yang 

cenderung suka bereksplorasi dan mendengarkan cerita-cerita. 

Dengan cara tersebut, anak-anak akan belajar menerapkan apa 

yang mereka pelajari tentang karakter religius. 

2) Usia Remaja 

Tingkatan ini lebih dikenal dengan sebutan masa peralihan. 

Seseorang yang masuk ke usia remaja akan mengalami perubahan 

dalam banyak hal, seperti fisik, psikologi, cara berfikir, dan lain 

sebagainya. Selain itu, remaja juga suka dengan hal-hal yang baru, 

mudah menentang hal-hal yang tidak sejalan dengan keinginannya, 

dan juga keinginan untuk menunjukkan jati dirinya. Maka dari itu, 

peran orang tua, guru, dan teman sangat mempengaruhi remaja 

dalam membentuk karakternya. Orang tua harus dapat memberikan 

pendidikan karakter religius kepada anaknya yang sudah masuk ke 

usia remaja dengan cara dan metode yang mudah diterima oleh 

remaja tersebut. Misalnya, orang tua memberikan contoh/teladan 
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yang baik kepada anaknya, memilihkan sekolah yang baik, dan 

memilihkan lingkungan yang dapat membentuk karakter religius 

untuk anaknya. 

3) Usia Dewasa 

Ketika seseorang telah masuk di usia dewasa, maka dia akan 

lebih matang dalam berpikir. Kematangan dalam berpikir dan 

pembiasaan untuk memiliki akhlak yang baik akan membentuknya 

memiliki karakter religius. Bahkan, ia tidak hanya memikirkan 

dirinya untuk dirinya sendiri, melainkan ia akan mengajarkan 

kepada orang lain (Nanisanti, 2014: 25-27). 

Dalam masa perkembangan, hendaknya seorang anak dibiasakan 

untuk memiliki kebiasaan hidup yang sehat, baik kesehatan fisik, psikis, 

dan sosial. Hal tersebut nantinya akan berdampak pada penanaman 

kepribadian/karakter anak. Dengan demikian, sangat diperlukan untuk 

melakukan upaya-upaya peningkatan serta pemeliharaan kesehatan 

yang berkelanjutan dimulai saat masih berada di dalam kandungan, usia 

anak-anak, sampai usia lanjut (Irwandi, Ufatin dan Sultoni, 2016: 243). 

d. Unsur-Unsur dalam Mengembangkan Karakter Religius 

Menurut Stark dan Glock (1968) yang dikutip dalam Ningsih 

(2017: 35--36) terdapat lima unsur yang berfungsi sebagai sumber 

pengembangan karakter religius seseorang, yaitu: 

1) Keyakinan Agama 
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Keyakinan seseorang pada agama akan membawa ia 

memiliki keyakinan akan adanya Tuhan, malaikat, akhirat, surga, 

neraka, dosa, takdir, dan lain sebagainya. Keyakinan ini bersifat 

bathiniyyah yaitu tidak tampak, melainkan harus dibuktikan dengan 

ucapan dan perbuatan. 

2) Ibadah 

Ibadah merupakan bentuk penyembahan kepada Allah yang 

Maha Esa. Makna ibadah tidak hanya berfokus kepada ibadah ritual 

sahaja seperti sholat. Akan tetapi, ibadah memiliki makna yang 

luas, yaitu amalan-amalan sholeh yang juga tidak terikat dengan 

waktu maupun keadaan tertentu. 

3) Pengetahuan Agama 

Pengetahuan seseorang tentang agama akan membawa 

dirinya menjadi pribadi yang religius. Pengetahuan ini meliputi 

pengetahuan yang mencakup hal-hal keagamaan, sepeti dalam 

masalah aqidah, ibadah, dan muamalah. 

4) Pengalaman Agama 

Kontribusi seseorang yang langsung terjun dalam kegiatan-

kegiatan keagamaan akan membuat dirinya memiliki kesan dan 

pegangan yang kuat dalam beragama. Hal tersebut akan membawa 

dirinya menjadi pribadi yang mudah bersyukur, bersabar, taat, dan 

lain sebagainya. 
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5) Aktualisasi 

Unsur terakhir adalah aktualisasi dari keyakinan seseorang 

dalam beragama. Keyakinan, pengetahuan, dan pengalaman 

seseorang dalam beragama akan membentuk seseorang menjadi 

pribadi yang baik. Hal tersebut akhirnya dibuktikan dengan 

rangkaian ibadah-ibadah dan muamalah yang berlandaskan pada 

dasar-dasar keagamaan. 

e. Tahapan Pengembangan Karakter Religius 

Dalam melakukan pengembangan karakter, harus dilakukan 

beberapa tahapan, yaitu; pengetahuan, pelaksanaan, dan kebiasaan 

(Huda, 2019: 31). Penjelasan tahapan tersebut yaitu: 

1) Tahap Pengetahuan 

Dalam membangun karakter religius, langkah pertama 

adalah dengan memberikan teori-teori yang bersifat pengetahuan. 

Pengetahuan yang diajarkan harus benar-benar jelas dan mudah 

dipahami. Dengan demikian, tahapan ini akan menjadi landasan 

dalam berkarakter religius dalam prakteknya. 

2) Tahap Pelaksanaan 

Setelah mengetahui ilmu/teori yang berkaitan dengan 

karakter religius, tahapan berikutnya adalah praktek dengan 

langsung terjun pada aktivitas yang diinginkan. Praktik yang 

dilakukan adalah berdasarkan dengan pengetahuan yang 

sebelumnya sudah diperoleh. 
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3) Tahap Pembiasaan 

Setelah mengetahui ilmu dan telah mencoba 

mempraktikkannya, langkah yang harus dilakukan adalah dengan 

menjadikannya sebagai kebiasaan. Upaya pembiasaan pada hal-hal 

yang positif, akan membantu dalam membentuk karakter religius. 

f. Strategi Pengembangan Karakter Religius 

Menurut Maragustam (2010) dalam Cahyono (2016: 234-237), 

ada enam strategi dalam membangun karakter manusia, khususnya 

dalam karakter religius seseorang. Strategi tersebut yaitu: 

1) Pembiasaan 

Pembiasaan merupakan strategi yang cukup efektif dalam 

membangun karakter seseorang. Dengan strategi ini, siswa dituntun 

secara perlahan agar dapat memiliki nilai-nilai yang baik. Seperti 

disiplin, berdo’a, rapih dalam berpakaian, dan sebagainya. Suatu 

kebiasaan baik akan menjadi karakter seseorang jika dilakukan 

secara berulang-ulang. Hal ini sesuai dengan perintah Nabi 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص tentang memerintahkan anak untuk melaksanakan 

shalat di usia tujuh tahun. 

2) Pembelajaran 

Strategi ini dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan 

kepada siswa dan mengajarkan tentang nilai-nilai. Dalam 

pembelajaran, siswa diminta untuk berpikir kritis dalam menanggapi 

suatu nilai yang terdapat dalam sebuah peristiwa. Pendidik harus 
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mahir dalam membuat siswa mampu memahami nilai-nilai baik dan 

buruk. Dengan demikian, siswa dapat berlaku bijaksana dalam 

mengklarifikasi nilai-nilai yang kemudian menjadi tindakan 

kesehariannya. 

3) Merasakan dan Mencintai Kebaikan 

Perasaan cinta dan sayang terhadap kebaikan akan menjadi 

kekuatan dalam mendorong seseorang berbuat kebaikan, bahkan 

sampai rela mengorbankan harta maupun jiwa. Dalam hal ini siswa 

dibangun untuk memiliki pola pikir yang baik. Strategi ini 

diaplikasikan dengan pendekatan action approach, yaitu siswa 

diberikan kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan baik. 

4) Tindakan yang Baik 

Tindakan yang baik disebut sebagai moral acting, yaitu 

siswa melakukan tindakan positif secara langsung berdasarkan dari 

pengetahuan, keteladanan, dan kemampuan siswa dalam merasakan 

arti sebuah nilai. Tindakan kebaikan yang berdasar tersebut akan 

memberikan kesan baik dalam diri siswa dan akan membentuk 

menjadi karakter yang diharapkan. Semakin sering seseorang 

membiasakan dengan perbuatan baik, maka hal tersebut akan 

menjadi penguat dalam menjaga karakter seseorang. 

5) Keteladanan 

Keteladanan merupakan strategi yang dilakukan oleh 

pendidik dalam memberikan nilai-nilai melalui pendekatan 
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kharismatik. Keteladanan sangat memberikan pengaruh besar dalam 

membangun suatu kepribadian. Hal ini disebabkan karena karakter 

tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan ada orang lain yang 

menjadi penyebab terbentuknya suatu karakter, khususnya seorang 

pendidik. Keteladanan seorang guru akan menjadi cerminan bagi 

siswanya. Guru yang terbiasa melakukan hal-hal baik, seperti 

disiplin, tanggung jawab, ramah, dan lain sebagainya, akan menjadi 

teladan yang dapat ditiru oleh siswanya. 

6) Hukuman 

Suatu peraturan tidak akan berlaku jika tidak ada hukuman 

bagi yang melanggar aturan tersebut. Hukuman yang dimaksud 

adalah hukuman yang mendidik, sehingga tujuan dari adanya 

hukuman/punishment adalah menyadarkan siswa. Selain itu, adanya 

hukuman bertujuan sebagai penegas aturan, menyatakan kesalahan, 

dan peringatan. Jika suatu aturan tidak ada hukuman bagi 

pelanggarnya, justru hal tersebut merupakan tindakan tidak 

mendidik siswa. Maka dari itu, diperlukan adanya hukuman bagi 

siswa yang melanggar aturan yang telah disepakati. 

g. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Karakter Religius 

Dalam membentuk serta membangun karakakter religius, 

terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat, 

yaitu: 
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1) Faktor Pendukung 

a) Faktor Internal 

(1) Faktor genetika 

b) Faktor Eksternal 

(1) Kondisi orang tua dan keluarga yang baik 

(2) Lingkungan sekolah yang kondusif 

(3) Teman sebaya yang positif 

2) Faktor Penghambat 

a) Faktor Internal  

(1) Bawaan buruk dari orang tua 

(2) Emosi yang tidak stabil 

(3) Usia 

b) Faktor Eksternal 

(1) Keluarga yang buruk 

(2) Teman sebaya yang negative 

(3) Lingkungan masyarakat yang buruk 

(4) Pengaruh buruk media elektronik 

(5) Kualitas dan kuantitas pendidik yang rendah (Azhar dan 

Sa’idah, 2017: 86) 

h. Pembagian Karakter Religius 

Karakter religius menurut Muchlis dan Hariyanto (2013) dalam 

Ningsih (2017: 33-34) terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 

1) Karakter Religius terhadap Tuhan 
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Karakter religius terhadap Tuhan adalah beriman akan 

adanya Allah subhanahu wata’ala, baik dari segi  Tauhid 

Rububiyyah, Tauhid Uluhiyyah, dan Tauhid Asma’ wa Shifat. 

Bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, dengan 

menggunakan lisan, perbuatan, dan dengan hati yang senantiasa 

berdzikir kepada Allah. Bertawakal kepada Allah atas apa yang 

diusahakan oleh manusia dan siap menerima keputusan Allah 

apapun bentuknya. Berlaku ikhlas dalam beribadah hanya 

kepadaNya, tanpa menyekutukan sesuatu dengan Allah. Bersabar 

atas keputusan yang telah Allah tetapkan, baik dalam menjalankan 

perintahNya maupun bersabar dalam menjauhi laranganNya. 

Berlaku amanah dalam kehidupannya, baik kepada Allah, diri 

sendiri, maupun terhadap sesama. 

2) Karakter Religius terhadap Diri Sendiri 

Karakter religius terhadap diri sendiri meliputi beberapa hal, 

yaitu: berlaku jujur terhadap Allah, diri sendiri, maupun orang lain, 

berlaku disiplin dalam berkehidupan sehari-hari, bertanggung jawab 

dalam bersikap, bijaksana dalam menyikapi sesuatu, teguh dalam 

berpendirian, gigih dalam beraktifitas, serta berlaku efisien dalam 

melakukan kegiatan. 

3) Karakter Religius terhadap Keluarga 

Karakter Religius terhadap keluarga meliputi: berkasih 

saying dalam keluarga, berlaku sopan, terbuka dalam 
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berkomunikasi, bertanggung jawab dalam menunaikan kewajiban, 

pemurah terhadap sesama, bijaksana dalam bersikap, dan saling 

menghargai terhadap angota keluarga.  

4) Karakter Religius terhadap Orang Lain 

Karakter religius terhadap orang lain yaitu: tertib dalam 

mengikuti aturan-aturan yang ada, amanah dalam menjalankan 

tugas, berlaku tenggang rasa dalam menyikapi perbedaan, gotong-

royong dalam bersosial, menghargai sesama, bijaksana dalam 

bersikap, dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. 

5) Karakter Religius terhadap Masyarakat dan Bangsa 

Karakter Religius terhadap terhadap masyarakat dan bangsa 

meliputi: tertib dalam bermasyarakat, amanah dalam menanggung 

tugas dan kewajiban, loyal dalam bersosial, berkasih sayang dalam 

bersosial, saling menghormati antar sesama, dan produktif dalam 

membangun kemajuan masyarakat. 

6) Karakter Religius terhadap Lingkungan 

Karakter religius terhadap lingkungan meliputi: menjaga 

lingkungan dengan baik, memelihara kebersihan, berlaku disiplin 

untuk mengurus lingungan, bertanggung jawab dalam menjaga 

lingkungan, serta inisiatif dalam membuat lingkungan bersih dan 

sehat . 

Selain itu, dalam konsep pendidikan holistik dijelaskan bahwa 

terdapat sembilan karakter yang hendak dibangun, yaitu: 
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1) Cinta kepada Tuhan dan Segenap Cinya-Nya 

2) Kemandirian dan Tanggung Jawab 

3) Kejujuran 

4) Diplomatis, hormat, dan santun 

5) Dermawan serta Suka Tolong Menolong 

6) Percaya Diri dan Pekerja Keras 

7) Kepemimpinan dan Keadilan 

8) Baik dan Rendah Hati 

9) Karakter Toleransi, Kedamaian, dan Kesatuan (Megawangi, 2010 

dalam Sarinasitin, 2019: 15)  

i. Bentuk-Bentuk Karakter Religus Menurut Al-Qur’an dan Al-Hadits 

1) Senantiasa Berdzikir kepada Allah 

Dzikir artinya senantiasa mengingat Allah, baik dengan hati, 

lisan, maupun perbuatan. Sebagaimana yang difirmankan oleh 

Allah dalam Al-Qur’an ayat 191: 

ُروَن  َ قَِيٰٗما َوُقُعوٗدا وََعلَٰي ُجُنوبِِهۡم َوَيَتَفَكَ ٱلََِذيَن يَۡذُكُروَن ٱّلَلَ
ۡرِض َرَبَنَ 

َ
َمَٰوِٰت َوٱلۡأ ا َما َخلَۡقَت َهَٰذا َبِٰطٗلا فِي َخلِۡق ٱلَسَ

 ٩١٩ُسۡبَحَٰنَك فَقَِنا َعَذاَب ٱلَنَارِ  

 
Di dalam Islam, banyak zikir yang diajarkan oleh Nabi 

Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam. Diantara keadaan yang 

padanya dianjurkan berzikir yaitu: dzikir pada waktu pagi dan 

petang, zikir ketika melihat hilal, zikir ketika melihat hal yang 
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disukai, zikir ketika melihat hal yang dibenci, zikir di dalam 

majelis, zikir ketika sulit tidur, dan masih banyak lagi bentuk zikir 

yang dicontohkan oleh beliau. 

2) Mengucapkan Salam dan Menjawab Salam 

Salam artinya keselamatan. Seseorang yang mengucapkan 

salam, berarti dia mendoakan orang lain agar senantiasa diberikan 

keselamatan oleh Allah. Hukum mengucapkan salam adalah 

sunnah, sedangkan menjawab salam hukumnya wajib. Kalimat 

salam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi 

wasallam adalah “assalaamu’alaikum warohmatullaahi 

wabarokaatuh”, sebagaimana yang tertera di dalam hadits yang 

diriwayatkan oleh imam An-Nasa’i dan imam Tirmidzi.  

Nabi Muhammad membiasakan diri untuk mendahulukan 

dalam mengucapkan salam daripada menjawab salam apabila 

bertemu dengan seseorang. Cara beliau dalam mengucapkan salam 

sangat santun dan tidak menunjukkan kesombongan. Selain itu, 

terkadang beliau mengucapkan salam sebanyak tiga kali di dalam 

satu majelis. 

Orang yang baik ketika berjumpa dengan orang lain, maka 

yang diucapkannya adalah salam dan bukan ucapan-ucapan yang 

tidak berfaidah. Ia akan mendahulukan dalam mengucapkan salam, 

sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad 

shallallahu ‘alaihi wasallam. Bahkan ia tidak sungkan untuk 
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memulai mengucapkan salam kepada anak kecil (Ahmad, 2005: 

43-81). 

3) Senantiasa Bersabar 

Sabar artinya menahan jiwa di dalam ketundukan kepada 

Allah, yang kemudian dijaga, dipupuk dengan keikhlasan, dan 

dihiasi dengan keilmuan (Salim, 2018: 5). Kesabaran merupakan 

akhlak yang mulia. Sabar akan menjadi penghias seorang manusia 

di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Di dalam Al-

Qur’an dan Al-Hadits banyak sekali ditunjukkan tentang 

keutamaan bersabar dan pahalanya, diantaranya adalah firman 

Allah di dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 153: 

َ مَ  ِِۚ إَِنَ ٱّلَلَ َلٰوة ۡبرِ َوٱلَصَ
ْ بِٱلَصَ ْ ٱۡسَتعِيُنوا َها ٱلََِذيَن َءاَمُنوا َيُ

َ
أ  عَ َيٰٓ

ٰبِرِيَن    ٩٥٥ٱلَصَ

 
Dan firman-Nya: 

ۡحَسُنواْ فِي َهِٰذهِ 
َ
قُۡل َيٰعَِبادِ ٱلََِذيَن َءاَمُنواْ ٱَتَُقواْ َرَبَُكۡمِۚ لِلََِذيَن أ

ۡجرَُهم 
َ
ٰبُِروَن أ ۗٞ إَِنََما يَُوَّفَ ٱلَصَ ِ َوِٰسَعٌة ۡرُض ٱّلَلَ

َ
ۗٞ َوأ ۡنَيا َحَسَنة  ٱلَدُ
 ٩١بَِغۡيرِ ِحَساٖب  

 

Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan tentang 

keutamaan bersabar. 
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Ada beberapa keadaan yang dianjurkan untuk bersabar, 

yaitu: sabar dalam menghadapi cobaan, sabar dalam menahan hawa 

nafsu buruk, dan sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar 

dalam menghadapi cobaan misalnya, seseorang merasa ridha 

terhadap taqdir Allah ketika ia mengalami kerugian di dalam 

bisnisnya, atau seseorang ridha ketika mendapat cobaan dalam 

bentuk kehilangan harta bendanya. Maka ketika ia ridha dengan 

taqdir Allah tersebut, ia tergolong sebagai manusia yang bersabar 

(Salim, 2018: 5). 

4) Berbicara dengan Santun  

Berbicara merupakan salah satu bentuk komunikasi antar 

sesama manusia. Di dalam agama Islam kita diajarkan untuk 

berbicara dengan santun kepada siapapun, baik kepada yang lebih 

muda, sebaya, maupun terhadap yang lebih tua. Hal tersebut sesuai 

dengan cara bicara yang diajarkan oleh Rasulullah shallallaahu 

‘alaihi wasallam, yaitu berbicara dengan tenang, lembut, dan 

mudah dipahami oleh orang yang diajak berbicara. Sampai suatu 

ketika, Nabi Muhammad pernah mengingatkan kepada orang yang 

grogi ketika berbicara dengan beliau, bahwa aku ini (Nabi 

Muhammad) hanyalah seorang anak manusia yang makan daging 

kering/manusia biasa (Abdul, 2006: 23-24). 
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5) Tawadhu’ 

Tawadhu’ artinya rendah hati. Rendah hati adalah lawan dari 

kesombongan. Seseorang yang memiliki kerendah hatian tidak 

akan melihat dirinya lebih baik dari orang lain. Ia akan memuliakan 

orang lain, siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, apapun 

kedudukannya, dan berapapun hartanya. Bentuk ketawadhu’an 

adalah tidak suka dipuji oleh orang lain, memenuhi undangan dari 

orang kurang mampu, mau duduk bersama orang yang kurang 

mampu, dan suka membantu sesama tanpa melihat status sosialnya 

(Fuad, 2015: 30).  

6) Berperilaku Jujur 

Jujur merupakan menyerasikan antara ucapan dan perbuatan. 

Artinya, mengucapkan sesuatu sesuai dengan keadaan yang 

sesungguhnya tanpa ditambah-tambahi dan tanpa dikurang-

kurangi. Kejujuran merupakan mahkota seorang manusia. Apabila 

kejujuran hilang pada diri seseorang, maka seakan-akan ia 

kehilangan mahkotanya. Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi 

wasallam bersabda: 

 

َعْن َعْبِد اللِه بِن َمْسعُْود َرِضَي اللهُ َعْنهُ قَاَل : قَاَل َرُسْوُل 

ْدِق ، فَإِنَّ الص ِ  َق دْ اللِه َصلَّى اللهُ َعلَْيِه َوَسلََّم : َعلَْيُكْم بِالص ِ

ُجُل  يَْهِدْي إِلَى اْلبِر ِ ، َوإِنَّ اْلبِرَّ يَْهِدْي إِلَى اْلَجنَِّة ، َوَما يََزاُل الرَّ

ْيقًا ، َوإِيَّاُكْم  ْدَق َحتَّى يُْكتََب ِعْندَ اللهِ ِصد ِ ى الص ِ يَْصدُُق َويَتََحرَّ

اْلفُُجْوَر يَْهِدْي  َواْلَكِذَب ، فَإِنَّ اْلَكِذَب يَْهِدْي إِلَى اْلفُُجْوِر ، َوإِنَّ 
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ى اْلَكِذَب َحتَّى  ُجُل يَْكِذُب َويَتََحرَّ إِلَى النَّاِر ، َوَما يََزاُل الرَّ

 يُْكتََب ِعْندَ اللِه َكذَّابًا 
 

Hadits di atas merupakan hadits shahih yang diriwayatkan 

oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Shahihnya 

(Yazid, 2012). 

Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam telah 

memberikan teladan yang baik kepada kaum Muslimin tentang 

perilaku jujur. Beliau memerintahkan untuk selalu bersikap jujur 

kapanpun dan dimanapun. Bahkan, dalam peperanganpun beliau 

tetap memerintahkan untuk berlaku jujur terhadap musuh. Inilah 

yang harus kita teladani dari pribadi beliau (Fuad, 2015: 8-12). 

7) Syaja’ah  

Syaja’ah artinya berani. Berani yang dimaksud adalah 

keberanian seseorang dalam hal kebaikan serta keberanian dalam 

mengatakan hal yang benar dan mengakui kesalahan. Seseorang 

yang memiliki karakter religius hendaknya tidak takut untuk 

mengatakan hal yang benar meskipun pahit. Misalnya, ada 

seseorang yang berlaku curang di dalam ujian, kita tidak boleh 

takut untuk mengingatkannya agar berlaku jujur di dalam ujian. 

Selain itu, tidak perlu takut untuk mengakui kesalahan diri jika kita 

memang berbuat salah. Kedua hal tersebut justru akan 

mendatangkan kebaikan bagi diri kita (Fuad, 2015: 32).  
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8) Pemaaf 

Pemaaf merupakan salah satu perilaku yang terpuji. 

Memaafkan berarti tidak memendam perasaan benci terhadap 

kesalahan orang lain. Ketika orang lain berbuat salah, maka sangat 

dianjurkan untuk memberikan maaf kepada orang yang berbuat 

salah, selama memaafkan itu mendatangkan mashlahat yang lebih 

besar daripada mafsadat. Allah berfirman dalam Al-Qur’an: 

 ِِۚ ۡجُرهُۥ َعلَي ٱّلَلَ
َ
ۡصلََح فَأ

َ
ۖۡ َفَمۡن َعَفا َوأ ُؤاْ َسَيَِئةٖ َسَيَِئة  َمِۡثلَُها وََجَزٰٓ

ٰلِِميَن    ٥١إِنََُهۥ لَا يُِحَبُ ٱلَظَ

 

Memaafkan akan mendatangkan pahala dari Allah. Selain 

itu, ketika kita suka memaafkan kesalahan orang lain, maka kita 

akan mendapatkan keutamaan dari Allah (Nawawi, 2018: 461). 

9) Suka Menolong 

Manusia merupakan makhluk sosial. Artinya, manusia tidak 

bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain di 

dalam hidupnya. Tolong menolong merupakan hal yang sangat 

dibutuhkan di dalam kehidupan sosial. Adakalanya orang lain tidak 

mampu terhadap sesuatu dan membutuhkan bantuan orang lain. 

Allah menganjurkan kepada manusia untuk senantiasa melakukan 

tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa, sebagaimana dalam 

firman-Nya yang artinya ‘saling tolong menolonglah kalian dalam 

kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah kalian tolong-menolong 

dalam keburukan dan permusuhan’ (Q.S. Al-Ma’idah : 2).  
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Tolong menolong diharuskan dalam hal yang baik. 

Misalnya, memberikan bantuan berupa sumbangan kepada mereka 

yang membutuhkan, membantu mengangkat beban yang sulit 

diangkat dengan satu orang, memberi makan kepada fakir miskin, 

dan lain sebagainya. Adapun tolong-menolong di dalam keburukan 

tidaklah diperbolehkan di dalam Agama Islam. Misalnya, 

kerjasama di dalam mengerjakan ujian, bekerja sama di dalam 

mendzhalimi orang lain, dan lain sebagainya. Dengan demikian, 

tolong menolong dilakukan jika dalam ketaatan dan meninggalkan 

keburukan (Nawawi, 2018: 169). 

Adapun karakter religius yang menjadi pokok dalam keteladanan 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص adalah shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tablgih 

(menyampaikan), dan  fathonah (cerdas). Shiddiq artinya selaras antara 

perkataan, perbuatan, dengan keadaan di dalam hatinya. Keadaan 

tersebut berlawanan dengan sifat munafiq. Amanah artinya kepribadian 

yang sanggung mengemban tanggung jawab, kerja keras, komitmen, 

serta membangun kemitraan. Tabligh artinya menyampaikan pesan atau 

misi tertentu dengan menggunakan pendekatan dan metode khusus 

yang sesuai. Adapun fathonah berarti kemampuan dalam menguasai 

bidang tertentu sehingga memiliki kecerdasan dan kemahiran dalam 

konteks intelektual, spriritual, dan emosional (Huda, 2019:26-28). 
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3. Siswa 

a. Pengertian 

Menurut KBBI, siswa adalah murid (terutama pada tingkat 

sekolah dasar dan menengah) pelajar. Menurut Arifin (2000) dalam 

Susanti (2017: 3-5) siswa adalah manusia didik sebagai makhluk yang 

berada dalam proses perkembangan atau pertumbuhan menurut fitrah 

masing-masing yang memerlukan bimbingan dan pengarahan yang 

konsisten menuju ke arah titik optimal, yakni kemampuan fitrahnya. 

Menurut Abu Ahmadi (2005) dalam Irawan dan Mantik (2016: 17-39) 

siswa adalah orang yang belum mencapai dewasa, yang membutuhkan 

usaha, bantuan bimbingan dari orang lain yang telah dewasa guna 

melaksanakan tugas sebagai salah satu makhluk tuhan, sebagai umat 

manusia, sebagai warga negara yang baik, dan sebagai salah satu 

masyarakat serta sebagai suatu pribadi atau individu.  

b. Ciri-Ciri Siswa Aktif 

Menurut Sumadi (2011) dalam Desyafmi, firman, dan ifdil (2016: 

34-40) dijelaskan bahwasannya siswa yang aktif dan memiliki motivasi 

belajar memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu: 

1) Tekun dalam Mengerjakan Tugas 

Siswa akan memiliki semangat di dalam mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru di sekolah. Tugas tersebut meliputi tugas 

kelas maupun tugas rumah. Ia akan berusaha menyelesaikan 

sesegera mungkin dan menghindari rasa malas. 
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2) Ulet dalam Menghadapi Tantangan 

Setiap siswa pasti pernah merasakan sebuah tantangan. 

Siswa yang aktif akan menganggap tantangan sebagai sesuatu yang 

harus dilewati dan dihadapi. Dengan tantangan, justru akan 

meningkatkan kemampuannya secara tidak disadari. 

3) Menunjukkan Keinginan/Minat 

Siswa aktif akan fokus kepada hal yang ia minati. Ia akan 

terus menggali informasi dan meningkatkan potensi yang relevan 

dengan sesuatu yang ia minati.  

4) Mandiri dalam Menyelesaikan Kewajiban 

Siswa yang aktif dan memiliki motivasi belajar yang baik 

tidak bergantung kepada orang lain. Tugas yang ia dapatkan akan 

berusaha ia kerjakan sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain. 

Hal tersebut bertujuan agar dirinya dapat melatih kemandirian dan 

kepercayaan pada diri sendiri.  

  


