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MOTTO 

 

                           

   

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah. QS. Al-Aḥzāb (33): 21 *
1
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahanya (Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009) 

hlm.   420. 
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1. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 ba‟ B Be ب

 ta‟ T Te ث

 sa‟ ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa‟ ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 kha‟ Kh Ka dan Ha خ
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 Gain G Ge غ

 fa‟  F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 kāf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ى

 ha‟ H Ha ه

 Hamzah ´ Apostrof ء

  ya‟ Y Ye ي

 

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 Ditulis „iddah عّدة

 

3. Ta‟ Marbūṭah 

a. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis hibah هبت

 Ditulis jizyah جسيت

 

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang 

“al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 

 ‟Ditulis karāmah al-auliyā كراهت األو لياء

b. Bila ta‟ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis “t” 

 Ditulis zakātul fiṭri زكاة الفطر
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4. Vokal Pendek 

  ِ  kasrah ditulis i 

  ِ  fatḥah ditulis a 

  ِ  ḍammah ditulis u 

 

5. Vokal Panjang 

fatḥah + alif       contoh:  جاهليت ditulis ā      jāhiliyah 

fatḥah + alif layyinah      contoh:يطعى  ditulis ā      yas‟ā 

kasrah + ya‟ mati       كرين ditulis ī       karīm 

ḍammah + wāwu mati       فروض ditulis ū      furūḍ 

 

6. Vokal Rangkap 

fatḥah + ya‟ mati      contoh:  بينكن  ditulis ai      bainakum 

fatḥah + wāwu mati      contoh: قول ditulis au      qaulun 

 

7. Huruf Sandang “ال” 

Kata sandang “ال” ditransliterasi dengan “al” diikuti dengan tanda 

penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 

syamsiyyah, contoh: 

 ditulis al-qalamu القلن

 ditulis al-syamsu الشوص

 

8. Huruf Kapital 

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital digunakan untuk awal 

kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang 

pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, contoh: 

 ditulis Wa mā Muḥammadun illa rasūl وها هحود اال رضول
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ABSTRAK 

 

Karakter merupakan sifat dasar yang ada pada setiap individu. Setiap manusia 

diberi kelebihan dan kekurangan oleh Allah swt. berupa akal dan bimbingan agama 

agar menjadi manusia makhluk Allah yang paling sempurna. Akan tetapi di era global 

seperti saat ini, nilai-nilai karakter semakin hilang, seperti kejujuran, kesantunan, dan 

kebersamaan. Oleh karena itu, harus ada usaha untuk mengembalikan nilai-nilai 

karakter tersebut. Dalam dunia pendidikan, guru, khususnya guru agama memiliki 

tanggung jawab yang  besar untuk menghasilkan generasi yang berkarakter baik. 

Dalam penelitian  ini masalah yang dikaji adalah peran guru agama dalam 

pembinaan karakter siswa di MTs Negeri Mantingan. Tujuan penelitian ini adalah 

mendiskripsikan peran guru agama dalam pembinaan karakter siswa di MTs Negeri 

Mantingan. 

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini yaitu untuk menambah khazanah 

keilmuan dan pengetahuan, khususnya tentang peran guru agama dalam pembinaan 

karakter siswa. Sedangkan manfaat praktisnya yaitu untuk memberikan masukan 

kepada guru agama khususnya dan lembaga pendidikan MTs Negeri Mantingan pada 

umumnya juga MTs lainnya, untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih 

meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam membina karakter siswa. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode 

analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil analisa data, maka dapat disimpulkan bahwa peran guru 

agama di MTs Negeri Mantingan dalam pembinaan karakter siswa sebagai korektor, 

yaitu guru mengawasi tingkah laku siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di luar 

sekolah, apabila terdapat siswa yang berperilaku tidak baik, guru agama MTs Negeri 

Mantingan selalu tegas menegur dan menasehati; inspirator, yaitu guru memberikan 

petunjuk yang baik untuk kemajuan belajar anak didik; informator, yaitu guru 

memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan 

anak didik; organisator, yaitu guru agama mengorganisasikan guru lainnya untuk 

membina karakter siswa; motivator, yaitu guru mendorong siswa supaya giat belajar; 

inisiator, yaitu guru sebagai pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan 

pengajaran; fasilitator, yaitu guru menyediakan fasilitas untuk kemudahan belajar 

siswa; pembimbing siswa  dengan membekali ilmu agama agar memiliki akhlak yang 

baik; demonstrator, yaitu guru memperagakan materi yang tidak cukup dijelaskan 

melalui ceramah; pengelola kelas yaitu guru mengelola fasilitas kelas supaya proses 

belajar mengajar berjalan dengan baik, dan mediator, yaitu guru menyampaikan dan 

menjadi media informasi kepada anak didik sejelas-jelasnya. Di samping itu, guru 

agama di MTs Negeri Mantingan juga berperan sebagai supervisor, yaitu sebagai 

pengawas terhadap kelancaran jalannya pembinaan karakter; dan sebagai evaluator, 

yaitu guru agama menilai kegiatan pembinaan karakter serta selalu berusaha 

memperbaiki kegiatan dalam rangka pembinaan karakter. 

 

Kata Kunci: Peran Guru Agama, Pembinaan Karakter 
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KATA PENGANTAR 

 

  

ُ َعَلى  َتِعْيح َ َوبِِه َنسح ُد هلل َربِّ الحَعاَلِمْيح مح يحنِ اْلَح ن حَيا َوالدِّ ِر الدُّ اَلمُ  أُُموح َ  َوالصَّاَلُة َوالسَّ َرِف الحُمرحَسِلْيح َنا َعَلى َأشح نَِبي ِّ  
َ وَ  َحابِِه َوالتَّابِِعْيح ٍد صلى اهلل عليه وسلم َوَعَلى آِلِه َوَأصح يحِن َوبَ عحُد ُُمَمَّ ِم الدِّ َساٍن ِإىَل يَ وح َمنح تَِبَعُهمح بِِإحح  

 

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. 

yang telah membimbing manusia menuju jalan yang telah diridhoi Allah swt. 

Skripsi yang berjudul “Peran Guru Agama dalam Pembinaan Karakter di MTs 

Negeri Mantingan Tahun Pelajaran 2013/2014”, mengungkapkan peran-peran guru 

agama dalam pembinaan karakter siswa, yaitu sebagai inspirator, yaitu guru 

memberikan petunjuk yang baik untuk kemajuan belajar anak didik; informator, yaitu 

guru memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan 

kebutuhan anak didik; motivator, yaitu guru mendorong siswa supaya giat belajar; 

inisiator, yaitu guru sebagai pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan 

pengajaran; fasilitator, yaitu guru menyediakan fasilitas untuk kemudahan belajar 

siswa; demonstrator, yaitu guru memperagakan materi yang tidak cukup dijelaskan 

melalui ceramah; pengelola kelas, yaitu guru mengelola fasilitas kelas supaya proses 

belajar mengajar berjalan dengan baik; dan mediator, yaitu guru menyampaikan dan 

menjadi media informasi kepada anak didik sejelas-jelasnya. Di samping itu, guru 
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juga sebagai korektor, yaitu guru mengawasi tingkah laku siswa, baik di lingkungan 

sekolah maupun di luar sekolah. Apabila terdapat siswa yang berperilaku tidak baik, 

guru agama MTs Negeri Mantingan selalu tegas menegur dan menasehati; dan 

sebagai pembimbing siswa  dengan membekali ilmu agama agar memiliki akhlak 

yang baik. 

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini berkat bantuan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Dra. Mahasri Shobahiya, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah meluangkan 

waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan 

petunjuk dalam menyusun skripsi ini. 

3. Drs. M. Darojad Ariyanto M.Ag., selaku pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Segenap Dosen FAI yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada 

penulis. 

5. Seluruh staf TU dan Perpustakaan yang telah memberikan pelayanan berupa 

sarana dan prasarana yang baik dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Drs. Ismadi sebagai kepala MTs Negeri Mantingan yang telah membantu 

memberikan data-data lapangan. 
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7. Sulthoni, M.Ag., Dra. Nurtinah, Panggung Sugiono, S.Ag dan seluruh guru 

agama MTs Negeri Mantingan yang telah membantu dalam memberikan data-

data yang penulis butuhkan. 

8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini. 

Semoga Allah swt. membalas kebaikan serta melimpahkan rahmat kepada 

semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa 

penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk 

kelengkapan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca 

pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. 

Surakarta, 5 Juni 2014 

 

 

Hima Zuhria 

 

 



 

 
xiv 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ........................................................................................  i 

NOTA DINAS PEMBIMBING .......................................................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN ..........................................................................       iii 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ....................................................  iv 

HALAMAN MOTTO ......................................................................................  v 

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................  vi 

HALAMAN TRANSLITERASI .....................................................................  vii 

HALAMAN ABSTRAK ..................................................................................  x 

KATA PENGANTAR .....................................................................................  xi 

DAFTAR ISI ....................................................................................................  xiv 

DAFTAR TABEL ............................................................................................     xvi 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................  xvii 

 

BAB I     :  PENDAHULUAN........................ .................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah....... ..................................................  1 

B. Rumusan Masalah...................................................................  2 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ..............................  3 

 

BAB II    : LANDASAN TEORI........................................... .........................  4 

A. Tinjauan Pustaka.....................................................................  4 

B. Tinjauan Teoritik ....................................................................  6 

1. Pengertian Guru Agama.... ...............................................  6 

a. Peran Guru Agama.............. .......................................  7 

b. Kompetensi Guru Agama ...........................................  11 

c. Pengertian Pembinaan Agama ....................................      12 

a. Tujuan Pembinaan Karakter .......................................  13 

b. Nilai-nilai Karakter .....................................................  13 

c. Upaya Pembinaan Karakter ........................................  14 

 

BAB III : METODE PENELITIAN .............................................................  16 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .............................................  16 

B. Tempat dan Subjek Penelitian  ............................................  16 

C. Metode Pengumpulan Data.. ..................................................  16 

D. Metode Analisis Data........... ..................................................  17 

 

BAB IV :DESKRIPSI DATA PERAN GURU AGAMA DALAM 

PEMBINAAN KARAKTER SISWA DI MTs NEGERI 

MANTINGAN....... .......................................................................  19 

A. Gambaran umum MTs Negeri Mantingan ..............................  19 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MTs Negeri Mantingan ........  19 

2. Letak Geografis ................................................................  20 

3. Visi dan Misi MTs Negeri Mantingan ..............................  20 

4. Keadaan Guru, Karyawan, dan SiswaMTs Negeri 

Mantingan ......................................................................... .    23 



 

 

xv 

 

B. Peran Guru Agama dalam Pembinaan Karakter di MTs 

Negeri Mantingan ...................................................................  25 

1. Guru Agama di MTs Negeri Mantingan...........................  25     

2. Pembinaan Karakter di MTs Negeri Mantingan ...............  28 

 

BAB V : ANALISIS DATA ........................................................................  32 

A. Peran Guru Agama di MTs Negeri Mantingan ......................  32 

B. Peran Guru Agama dalam Pembinaan Karakter Siswa di 

MTs Negeri Mantingan ..........................................................  36 

 

BAB VI : PENUTUP............. .......................................................................  39 

A. Kesimpulan................. ............................................................  39 

B. Saran.... ...................................................................................  40 

 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................  41 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 



 

 xvi 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1 Keadaan Siswa Kelas VII, VIII, IX MTs Negeri Mantingan, 22. 

Tabel 2 Keadaan Sarana Prasaranan MTs Negeri Mantingan, 22. 

 



xvii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Pengajuan Judul Skripsi 

Lampiran 2 Permohonan Menjadi Pembimbing I 

Lampiran 3 Permohonan Menjadi Pembimbing II 

Lampiran 4 Permohonan Ijin Riset 

Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Riset 

Lampiran 6 Berita Acara Konsultasi Pembimbing I 

Lampiran 7 Berita Acara Konsultasi Pembimbing II 

Lampiran 8 Transkip Wawancara 

Lampiran 9     Daftar Nama Guru Agama MTs Negeri Mantingan 

Lampiran 10 Data Guru dan Karyawan MTs Negeri Mantingan  

Lampiran 11   Gambar Kegiatan MTs Negeri Mantingan 

Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup  


