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ABSTRAK 
Primadani Rucy Z, A 220100115, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014, xvi+89 halaman (termasuk lampiran). 

 
Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mendeskripsikan kajian mengenai 

pendidikan karakter religius pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Kayen Kabupaten 
Pati Tahun Pelajaran 2013/2014, 2) untuk mendeskripsikan implementasi 
pendidikan karakter religius pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Kayen Kabupaten 
Pati Tahun Pelajaran 2013/2014, 3) untuk mendeskripsikan kendala implementasi 
pendidikan karakter religius pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Kayen Kabupaten 
Pati Tahun Pelajaran 2013/2014, 4) untuk mendeskripsikan cara mengatasi 
kendala implementasi pendidikan karakter religius pada siswa kelas X SMA 
Negeri 1 Kayen Tahun Pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif deskriptif dengan strategi penelitian studi kasus. 

Objek penelitian ini adalah pendidikan karakter religius dengan subjek 
penelitian adalah guru dan siswa kelas X SMA Negeri 1 Kayen Kabupaten Pati 
Tahun Pelajaran 2013/2014. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SMA Negeri 1 Kayen selain 
mengajarkan ilmu pengetahuan juga mengajarkan pendidikan karakter religius 
dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Implementasi pendidikan karakter religius 
diberikan melalui kegiatan yang bersifat keagamaan yang telah terprogram secara 
sistematis baik kegiatan harian, mingguan, atau tahunan dan dilaksanakan oleh 
setiap warga sekolah khususnya siswa kelas X. Kegiatan yang mendukung 
pendidikan karakter religius di SMA Negeri 1 Kayen diantara melalui shalat 
Dhuhur, Dhuha, dan Jum’at, kajian Islam, bina taqwa, yasinan, anjangsana, 
komunitas berjilbab, perayaan hari raya Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad saw, 
kegiatan bulan Ramadhan, dan Istighosah kelas XII. Selain melalui kegiatan-
kegiatan tersebut SMA Negeri 1 Kayen juga memiliki satu organisasi yang khusus 
mengurusi bidang keagamaan, yaitu IRMAS. 

 
Kata kunci: pendidikan, karakter, religius 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan karakter telah menjadi sebuah pergerakan pendidikan yang 

mendukung pengembangan sosial, pengembangan emosional, dan pengembangan 

etik para siswa. Menurut Samani dan Hariyanto (2012:45), pendidikan karakter 

adalah proses pemberian tuntutan kepada peserta didik untuk menjadi manusia 

seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. 

Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi 

pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan 

kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara 

apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan 

sepenuh hati. 

Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2008:1286), religi 

berarti “kepercayaan akan adanya Tuhan”, sedangkan religius menurut Pusat 

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2008:1286), diartikan “taat pada 

agama; saleh”. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksana-

kan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 

lain, dan selalu hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Karakter religius yaitu 

sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan 

pemeluk agama lain. 

Karakter religius dalam Pancasila terdapat dalam sila pertama. Sila pertama 

Pancasila dapat disimpulkan bahwa hakekatnya adalah “Tuhan” dengan awalan 

dan akhiran ke-an. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah kesesuaian sifat dan 

keadaan di negara (ketatanegaraan dan perorangan) dengan hakekat Tuhan. 

Ketuhanan Yang Maha Esa bukan berarti Tuhan Yang Hanya Satu, bukan 

mengacu pada suatu individual yang disebut Tuhan yang jumlahnya satu. Jadi, 

yang ditekankan pada sila pertama dari Pancasila adalah sifat-sifat luhur atau 

mulia, bukan Tuhannya. 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Setiap warga negara 

Indonesia harus percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut 

agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan 
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beradab. Tuhan sebagai pencipta alam semesta dapat dibuktikan kebenarannya 

melalui akal pikiran manusia dan berdasarkan hukum sebab akibat, sebab pertama 

atau causa prima adanya kehidupan alam semesta ini tidak lain adalah Tuhan 

Yang Maha Esa. Semua agama menghargai manusia. Oleh karena itu, semua umat 

beragama wajib saling menghargai dan menghormati. 

Kenyataannya Indonesia telah diganggu oleh konflik etnis dan agama terdiri 

dari berbagai bentuk dan intensitas yang berbeda. Sejak tahun 1990 telah terjadi 

serangan terhadap gereja dengan peningkatan momentum, mencapai klimaksnya 

pada insiden yang mengerikan tahun 1996 dan 1997 di Surabaya, Situbondo, 

Tasikmalaya dan Rengasdengklok, sedangkan di bagian Timur Indonesia telah 

terjadi serangan terhadap masjid-masjid. Insiden Ketapang pada tahun 1998 

terhadap gereja-gereja Kristen yang merupakan satu faktor penyebab peperangan 

Kristen-Islam di Ambon yang dihasut oleh konflik antara orang Betawi (penduduk 

asli Jakarta) dengan orang Ambon. 

Pendidikan karakter sejalan dengan prioritas pendidikan nasional, dapat 

dilihat pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada setiap jenjang pendidikan. 

Kemampuan yang harus dikembangkan pada peserta didik melalui persekolahan 

adalah berbagai kemampuan yang akan menjadikan manusia sebagai makhluk 

yang berketuhanan (tunduk patuh pada konsep ketuhanan) dan mengemban 

amanah sebagai pemimpin di dunia. Kemampuan yang perlu dikembangkan pada 

peserta didik Indonesia adalah kemampuan mengabdi kepada Tuhan yang 

menciptakannya, kemampuan untuk menjadi diri sendiri, kemampuan untuk hidup 

secara harmoni dengan manusia dan makhluk lainnya, dan kemampuan untuk 

menjadikan dunia ini sebagai wahana kemakmuran dan kesejahteraan bersama. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian ini di SMA Negeri 1 Kayen Kabupaten Pati. Waktu 

penelitian selama kurang lebih empat bulan, mulai bulan Februari 2014 sampai 

Mei 2014. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan 

metode penelitian deskriptif kualitatif. Penekanan latar belakang struktur dan 

individu secara utuh yang secara deskriptif menggambarkan keadaan subjek dan 
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objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya untuk 

menemukan masalah tertentu secara cermat, serta dengan metode deskriptif yang 

berusaha memahami masalah berdasarkan fakta tentang kenyataan yang berada 

dilokasi penelitian. Menurut Azwar (2010:6), penelitian deskriptif melakukan 

analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan 

fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan 

disimpulkan.  

Strategi penelitian ini adalah studi kasus tunggal. Berkaitan dengan studi 

kasus tunggal, “penelitian disebut sebagai studi kasus tunggal, bilamana penelitian 

tersebut terarah pada satu karakteristik” (Sutopo, 2002:112). Menurut Azwar 

(2010:8), studi kasus merupakan penyelidikan mendalam mengenai suatu unit 

sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan 

dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Jadi, penelitian studi 

kasus tunggal terpancang adalah penelitian yang datanya terpancang sesuai 

dengan masalah, serta pengumpulannya terarah pada tujuan yang hendak dicapai. 

Objek penelitian adalah aspek-aspek dari subjek penelitian yang menjadi sasaran 

penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah pendidikan karakter religius.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

wawancara, observasi, dan dokumentasi (pencatatan sipil). Menurut Esterberg 

(2002) sebagaimana dikutip Sugiyono (2013:317-322), macam-macam wawan-

cara dibedakan menjadi wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, 

wawancara tidak terstruktur. Menurut Sutrisno Hadi (1986) sebagaimana dikutip 

Sugiyono (2013:203-204), observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Menurut 

Samino dan Saring (2012:105),  dokumentasi adalah “dalam mengumpulkan ke-

terangan/informasi melalui laporan-laporan yang telah tertulis”. Menurut 

Sugiyono (2013:329), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen tersebut dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang.  

Menurut Sugiyono (2013:335), analisis data merupakan suatu proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawan-



5 
 

cara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting, dan membuat kesimpulan agar mudah difahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan 

pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam 

periode tertentu.  

 

C. PEMBAHASAN 

Pendidikan karakter religius di SMA Negeri 1 Kayen dilakukan secara 

harian, mingguan, dan tahunan. Semua kegiatan tersebut sudah tersusun secara 

sistematis. Kegiatan yang dilakukan secara harian seperti shalat dhuha dan shalat 

dhuhur berjamaah. Kegiatan yang dilakukan secara mingguan seperti kajian islam, 

bina taqwa, yasinan, anjangsana, komunitas berjilbab, dan shalat jum’at. Kajian 

islam dilaksanakan pada hari Jum’at dimulai pukul 11.15 sampai 12.30 

diwajibkan untuk siswa putri kelas X. Sedangkan untuk siswa putra melaksanakan 

shalat Jum’at di Masjid sekolah. 

Bina taqwa dilaksanakan pada hari Minggu pukul 07.30 ditujukan untuk 

siswa putra dan putri kelas X, XI, dan XII yang beragama Islam. Bagi siswa putri 

memakai kerudung dan siswa putra memakai peci. Anjangsana merupakan 

kegiatan yang dilakukan di rumah salah satu anggota yasinan untuk bersilatu-

rahmi. Tujuan dari kegiatan Anjangsana untuk mempererat tali persaudaraan. 

Kegiatan yang dilakukan setiap tahun seperti perayaan hari raya Idul Adha, 

Maulid Nabi Muhammad saw, kegiatan bulan Ramadhan, dan Istighosah kelas 

XII. Sekolah mengajarkan para siswa untuk belajar berkurban melalui kegiatan 

Idul Adha. Setiap kelas iuran sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh sekolah. 

Sebelum penyembelihan dilakukan terlebih dahulu siswa-siswa melaksanakan 

shalat Id di sekolah. Setelah penyembelihan kemudian daging kurban dibagikan 

ke warga yang dekat sekolah dan sisanya bisa dimasak oleh siswa-siswa.  

Kegiatan bulan Ramadhan diantaranya yaitu buka dan sahur bersama, 

tarawih di sekolah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, 

pembagian zakat, dan Tadarus Al-Qur’an. Kegiatan yang ada bertujuan untuk 
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peduli terhadap sesama manusia. Sekolah tidak hanya memberikan materi-materi 

pelajaran yang sudah ditentukan oleh Pemerintah tetai juga mengajarkan ilmu 

yang bermanfaat di akhirat. Semua kegiatan tersebut mendapatkan dukungan dari 

Kepala Sekolah dan guru SMA Negeri 1 Kayen. 

Sesuai dengan indikator tentang karakter religius maka kegiatan-kegiatan 

seperti yang dijelaskan diatas dapat diperinci sebagai berikut: 

1. Terbiasa membaca doa jika hendak dan setelah melakukan sesuatu. 

Implementasi pendidikan karakter religius pada siswa kelas X dilakukan 

dengan berdoa jika hendak dan sesudah melakukan sesuatu. Kendala yang 

terjadi karena kelalaian. Siswa lupa membaca doa sebelum dan sesudah 

melakukan sesuatu karena alasan-alasan tertentu. Selain itu siswa juga malas 

membaca doa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Solusinya siswa harus 

dibiasakan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Guru selalu 

mengingatkan jika ada siswa yang lupa. 

2. Selalu melakukan perbuatan menghormati orang tua, guru, dan teman. Para 

siswa diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang 

lebih muda. Sikap hormat yang ditujukan kepada guru merupakan salah satu 

cara membentuk pribadi yang santun. Selain itu berbicara dengan sopan dan 

santun. Selain menghormati guru, siswa juga diajarkan untuk menghormati 

sesama teman. Menerima pendapat yang berbeda dengan pemikiran diri sendiri 

merupakan salah satu cara untuk menghormati dan menghargai seseorang. 

Siswa menyadari bahwa pemikiran antara orang satu dengan yang lain tidak 

sama. Kendala yang ada ketika soerang siswa dengan salah satu guru terlihat 

akrab maka sikap hormatnya berkurang. Selain itu siswa juga menyamakan 

kedudukan guru sama dengan dirinya. Cara mengatasi kendala tersebut dengan 

memberikan pengarahan dan bimbingan khusus terhadap siswa yang kurang 

menghargai guru. 

3. Biasa menjalankan perintah agamanya. SMA Negeri 1 Kayen membiasakan 

para siswa untuk menjalankan perintah agama yang dianut, yaitu menjalankan 

shalat lima waktu, puasa, zakat, membaca Al-Qur’an, berbuat baik, peduli 

lingkungan, melakukan kegiatan yang bermanfaat, berkurban, dan masih 
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banyak lainnya. Kendala yang dihadapi partisipasi siswa kurang karena rasa 

malas. Cara mengatasi kendala tersebut mengajarkan secara perlahan-lahan 

kepada peserta didik manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan perintah 

agamanya. Selain itu membiasakan sejak kecil untuk menjalankan perintah 

agamanya akan membentuk kebiasaan yang baik dan membuat seseorang tidak 

mudah terbujuk hal-hal yang dapat melanggar perintah agama. Guru juga 

mengingatkan apabila siswa lalai dalam menjalankan perintah agama. 

4. Biasa membaca kitab suci dan mengaji. Kegiatan tilawah dan tartil merupakan 

salah satu cara yang dilakukan sekolah untuk membantu para siswa agar bisa 

membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. Selain itu sebelum kegiatan 

pembelajaran sebagian guru terlebih dahulu meminta peserta didik untuk 

membaca surat-surat pendek. Siswa juga dibiasakan membaca kitab suci Al-

Qur’an setiap bulan Ramadhan. Kendala yang dihadapi yaitu karena kegiatan 

tersebut hanya bersifat ekstra sehingga tidak banyak siswa yang mengikuti. 

Selain itu partisipasi siswa kurang karena malas mengikuti ekstrakurikuler 

tersebut sehingga menghambat berjalannya kegiatan tersebut. Selain itu hari-

hari libur juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

tilawah dan tartil sehingga ilmu yang diterima siswa kurang maksimal. Cara 

mengatasi kendala tersebut dengan cara sejak kecil siswa diajarkan membaca 

ayat-ayat Al-Qur’an. Meskipun kegiatan mengaji hanya ada dalam 

ekstrakurikuler sekolah tetapi guru tetap mengarahkan siswa untuk 

mengikutinya. Sehingga siswa yang belum bisa membaca Al-Qur’an dapat 

terbantu dengan mengikuti ekstra tersebut. Kegiatan pembelajaran dapat juga 

dipadukan dengan kegiatan membaca Al-Qur’an, misalnya pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Agar siswa tidak malas untuk mengikuti kegiatan 

tersebut, seorang pembina atau ketua pelaksanaan kegiatan harus pintar-pintar 

dalam menyusun kegiatan, buatlah hal tersebut menarik dan menyenangkan. 

Sehingga peserta yang mengikuti tidak merasa bosan dan rasa malas akan 

berkurang. 

5. Biasa melakukan kegiatan yang bermanfaat dunia akhirat. Kegiatan yang 

bermanfaat dunia akhirat yang diajarkan di sekolah diantara adalah shalat 
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jum’at, dhuha, dhuhur, kegiatan bakti sosial, tausiah keagamaan, peringatan 

hari besar Islam, melatih zakat dan kurban, dan masih banyak lagi. Shalat 

merupakan kegiatan yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Selain 

mendapatkan pahala shalat juga membuat badan menjadi sehat. Kegiatan 

kurban dilaksanakan pihak sekolah untuk mengajarkan para siswa khususnya 

kelas X untuk berbagi dengan warga yang kurang mampu. Adanya kegiatan 

tersebut dapat melibatkan langsung siswa untuk merasakan indahnya berbagi 

dengan sesama. Kendala yang terjadi dalam melakukan kegiatan yang 

bermanfaat dunia akhirat yaitu Kurangnya kesadaran tentang manfaat kegiatan 

tersebut di dunia dan akhirat. Hari-hari libur nasional juga menjadi kendala 

karena penerapan kegiatan tersebut berada di lingkungan sekolah. Solusi 

kendala tersebut yaitu siswa yang malas melakukan kegiatan tersebut 

seharusnya diberi motivasi dan dukungan. Selain hal itu siswa juga diberi 

bimbingan khusus karena kegiatan tersebut bermanfaat bagi diri sendiri dan 

orang lain. Pembiasaan sejak kecil juga menjadi cara mengatasi masalah 

tersebut. 

 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi pendidikan karakter 

religius pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Kayen Kabupaten Pati tahun Pelajaran 

2013/2014 yang peneliti  lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pendidikan karakter religius pada siswa kelas X dilakukan melalui kegiatan 

sehari-hari maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan yang dilakukan 

sehari-hari meliputi shalat Dhuha, Dhuhur, Jum’atan, Kajian Islam, Bina 

Taqwa, Yasinan, Anjangsana, Komunitas Berjilbab. Selain itu di SMA Negeri 

1 Kayen memiliki organisasi keagamaan yang bertugas menangani masalah 

keagamaan. Kemudian setiap tahun rutin melakukan Shalat Idul Adha, 
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penyembelihan hewan kurban, melaksanakan kegiatan di bulan Ramadhan, 

Maulid Nabi Muhammad saw, dan Isthigosah kelas XII. 

2. Terbiasa membaca doa jika hendak dan setelah melakukan sesuatu, sebelum 

dan sesudah pelajaran dimulai guru selalu mengajak siswa untuk berdoa agar 

mendapatkan ridho dari Allah SWT. 

3. Selalu melakukan perbuatan menghormati orang tua, guru, dan teman, para 

siswa diajarkan untuk selalu menghormati orang tua, guru, dan teman. 

Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. 

4. Biasa menjalankan perintah agamanya, siswa diajarkan untuk menjalankan 

perintah agamanya seperti shalat, puasa, berzakat, tadarus Al-Qur’an, dan 

melakukan perbuatan baik. 

5. Biasa membaca kitab suci dan mengaji, siswa diajarkan mengaji dan membaca 

kitab suci melalui kegiatan ekstrakurikuler Tilawah dan Tartil. Selain itu pada 

hari-hari tertentu misalnya bulan Ramadhan siswa diajak untuk tadarusan. 

6. Biasa melakukan kegiatan yang bermanfaat dunia akhirat, siswa diajarkan 

untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat dunia akhirat seperti shalat jum’at, 

dhuhur, dhuha, bakti sosial, mengikuti tausiah keagamaan, memperingati hari 

besar Islam, melatih berzakat dan kurban, melaksanakan kegiatan di bulan 

Ramadhan, dan bina taqwa. 

7. Sekolah juga mempunyai satu organisasi yang bergerak dibidang keagamaan. 

Suatu organisasi yang mengurusi tentang kegiatan keagamaan di sekolah baik 

berupa kegiatan harian, mingguan, bahkan tahunan. Organisasi ini diberi nama 

IRMAS, yaitu Ikatan Remaja Masjid As-Salamah. 
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8. Sekolah juga mempunyai Masjid yang bertujuan untuk mendukung dan 

memperlancar kegiatan keagamaan di sekolah. 
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