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BAB 11 
UPAYA MEMBENTUK PENDIDIKAN  KARAKTER  
 

 

 

 

 

 

 

A. Nilai-Nilai ReligiusBagiPesertaDidik 

Nilai-nilaireligious pesertadidikdapatdipetikdarinilairukunislam, yang 

meliputi 1) sahadat; 2) sholat; 3) puasa; 4) zakat dan 5) ibadah Haji. Berikutnilai-

nilaikarakter yang dapat dipetik, sbb: 

1. Sahadat 

Maknasyahadatla ilahaillallahadalahmeyakinibahwatidakada yang 

kita sembah kecuali Allah, konsistenuntuk menyakini dan mengamalkannya.  

a) Secara lahir lahir dan batinmenyakini bahwaRosulullah 

adalahhamba dan utusan Allah, yang 

ditujukankepadasegenapumatmanusia. Sebagai umatnya 

kitaharustundukmelaksanakansyari’atbeliauyaitumembenarkansab

danya, melaksanakanperintahnya, menjauhilarangannya dan 

beribadahkepada Allah. 

b) Sahadat merupakan pengakuan bahwasanya Muhammad 

shallallahu ‘alaihiwasallamadalah Rasul Allah. Rasul 

adalahseseorang yang diberiwahyu oleh Allah berupasyari’at dan 

iadiperintahkanuntukmendakwahkansyari’attersebut.  

Setelah perkuliahanini, diharapkanmahasiswa: 
a. Mampu menyebutkan nilai-nilai religius peserta didik  

b. Mampumenjelaskan tentang carapengembangan diri. 

c. Mampu memetakan strategi implementasi pendidikan karakter 

pada prodi. 
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c) Sahadat merupakan baiat kita kepada Allah, hanya Allahlah yang 

wajib kita sembah, dan hanya kepadaNya kita beribadah dan 

berserah diri. 

2. Sholat 

Bagi umat Islam sholat merupakan suatu kewajiban. Ibadah yang 

pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Inti bacaan dalam sholat 

adalah do’a. Itulah sebabnya cara melaksanakan sholat sangat dituntut untuk 

khusuk dan tumakninah. Melaluishalatkitamelakukaninstropeksi, 

memotivasisetiaplangkahhidupkita, selainuntukmencegahperbuatan yang 

munkar (tidakbenar). Ada beberapa nilai karakter yang dapat kita petik adari 

ibadah sholat ini yaotu: 

a. Kesamaan dan tidak ada perbedaan. Seluruh bacaan, cara sujud, 

rukuk, dll semua sama dan tidak ada perbedaan. 

b. Keimamahandalamsholat.Sholatmembawamisikebersamaan. Hal ini 

dapat kita lihat dari serentaknya untuk mengikuti perintah/suara dari 

imam. Nilai kepatuhan, kekompakan, seiya sekata, dan kebersamaan. 

Kebersamaan dapat meringankan beban, dan kemudahan 

menyelesaikan persoalan.  

b. Kontinuitas pelaksanaannya. Sholatdilaksanakansetiaphari, secara 

terus menerus, tidak boleh meninggalkan, dalam keadaan 

bagaimanapun juga. Jika tidak dapat melaksanakan dengan berdiri, 

dapat dilaksanakan dengan duduk, bahkan dengan berbaring atau 

hanya menggerakkan anggota badan tertentu yang masih dapat 

digerakkan, itupun dibolehkan. Sholat rowatib dilaksanakan lima kali 

dalam sehari. Allah menyatakan “faaqimishshalahlidzikri”, 

tegakkanshalatuntukmengingatAku. Dengansholatsifatsombong, 

frustasi, kesusahan, putusasa, dapatsirna.  
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“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lahkamu, sujudlahkamu, 

sembahlahTuhanmu dan perbuatlahkebajikan, 

supayakamumendapatkemenangan” (QS. Al Hajj : 77). 

c. Menghapussifatsombong. Nilai ini dapat kita cermati dari gerakan 

rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud, 

mengandungmaknafilosofisbahwakitainidianjurkanuntukmenundukka

n dada dan kesombongankita. Di hadapan Allah-lah, 

kitaharusmenundukkan dada. Karena biasanya orang yang 

sombongituselalumenunjukkandadanya, mengangkatdadanya. 

Makaperintahrukukiniadalahanjurankepadakita, agar 

kitatidakbersikapsombong. Gerakan sujud, yang menempatkan kepala 

di bawah, memiliki nilai bahwa kepandaian/kepintaran kita (otak 

yang ada di kepala), sepandai apapun manusia tidak ada apa-apanya 

bila dibandingkan dengan ilmu Allah. Tinta seberapapun tidak akan 

bisa mengitamkan lautan. Itu suatu perumpamaan ilmu Allah. 

d. Setiappergantiangerakdalamshalatselaludisertaikalimat takbir. Ajaran 

takbir inimenegaskanantarasesamamanusiaitutidakadaperbedaan. 

Baikitudariwarnakulit, keturunanmaupunkepintarannya., 

makadihadapan Allah semuamanusiaitusama. Tidakada yang 

lebihbesarataulebihkecil, tidakada yang 

lebihberkuasaataumenjadihamba, semuasama. Yang 

MahaBesaradalah Allah SWT semata. Yang MahaKuasaadalah Allah 

semata.  

e. Sholatmencegakperbuatankeji dan mungkar. 

”sesungguhnyashalatitumencegahdariperbuatankeji dan munkar”. 

(QS. Al Ankabut: 45). 

Inimengisaratkanbahwashalatbisamerubahperilakutidakbaikmenjadiba

ik. Shalatitubisamendidikdirimenjadimanusiaberkarakterbaik. 
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Shalatitubisamemperbaikiakhlak (budipekerti). 

Shalatsebagaiwasilah/hubungankomunikasiseoranghamba/manusiade

ngan sang pencipta (Allah). 

g. Implementasi rasa syukur dan tanggungjawab. 

Shalatmenunjukanadanya rasa tanggungjawab dan syukurterhadap 

Sang Pencipta. Wujud kepatuhan dan ketundukkan sebagai hamba 

Allah. 

h. Disiplindalammenejemenwaktu. Shalatdilakukandalamseharisemalam 

minimal dilakukan 5 (lima) kali. Inimelatihkebiasaan. 

Mengaturwaktu, disiplin, juga mengatur tempo 

iramaaktivitaskehidupan, 

sehinggaterjadikeseimbanganantaradayapikir, zikir, dan 

polahidupbersosial. 

 

 

3.  Puasa 

Puasa(shaum) menurutistilah agama Islam adalahamalibadah yang 

dilaksanakandengancaramenahandiridarisegalasesuatu yang 

Gambar 45. Nilai Religius Dari Pendidikan Karakter 
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membatalkanpuasamulaiterbitfajarsampaiterbenammataharidisertaidengannia

tkarena Allah dengansyarat dan rukuntertentu.  

a) Puasamerupakan wujud 

ketaqwaan kita kepada 

Allah. Dilihat atau tidak 

dillihat, kita tetap 

melaksanakan puasa itu. 

Karena tujuan puasa adalah 

dalamrangkataqwakepada 

Allah Ta’ala.  

b) Puasaadalahjalanmenujuke

baikan, karena kita dilatih 

untuk merasakan 

penderitaan orang miskin 

yang kelaparan.  

c) Puasaadalahseparuhdarikes

abaran. Melalui puasa kita 

dilatih sabar menaham 

hawa nafsu, menahan diri 

untuk tidak berbuat yang 

bathil.  

d) Puasamenempajiwaseseora

ngsehinggabersikapcerah, bercahaya dan selaludekatdengan Allah 

subahanhuwata’ala. 

 

 
4. Zakat 

Zakat merupakan salah saturukun Islam. Zakatmerupakanibadahharta. 

Nilai karakterdari zakat adalah: 

Tuhan,  
ijinkanakumembukalembaran yang 
masihsisa 
Engkaubukakanpintukerahmatan 
yang hendakterbentang di depan. 
Beri kesempatan, untukmenggandakan. 
Akuinginhidupberjutainspirasi 
yang teruraimenjadi kata bijakbestari 
tertempel dan menempel pada laku nan 
terpatri 
tlahterinternalisasi,  
pada anak-anaktumpuanharapan 
oleh suluruhinsan 
yang harapkancita-cita nan terdepan. 
 
Tuhan,  
Berilahkesempatanitu, 
Akuinginhidupseributahunlagi 
yang takpernahlupauntukakuisi,  
sisipkan kata kenang 
harapengkautetapmengenang 
dan berjalantanpabimbang 
karenaengkaubukananakingusan 
yang tergelincirdengankemapanan 
teruskan, 
hidupadalahperjuangan. 
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a. MembuktikanpenghambaandirikepadaAllâh 

b. Memberi peluang dan dorongan untuk berbagi dan memberi.  

c. MensyukurinikmatAllâh. Allah berfirman dalam surat Ibrahim: 7:  

‘Sesungguhnyajikakamubersyukur, pasti Kami akanmenambah(nikmat) 

kepadamu, dan jikakamumengingkari (nikmat-Ku), 

makasesungguhnyaazab-Ku sangatpedih."  

d. Memelihara lingkungan sosial dengan prinsip “memberi”. Melatih 

kepekaan terhadap lingkungan sekitar, sangat perlu untuk diasah, 

dilatih, dirutinkan agar menjadi pembiasaan, sekaligus untuk 

menjalankan misi-Nya sebagai rahmatan lil ’alamin.   

e. Pengakuan terhadap kemurahan Allah. Membayar zakat 

adalahpengakuanterhadapkemurahanAllâh,mensyukuri-Nya dan 

menggunakannikmattersebutdalamkeridhaan dan ketaatankepadaAllâh. 

f. Menyucikandosa. Ambillah zakat darisebagianhartamereka, dengan 

zakat itukamumembersihkan dan mensucikanmereka dan 

doakanlahmereka. Sesungguhnyadoakamuitu (menjadi) 

ketenteramanjiwabagimereka. Dan 

AllâhMahamendengarlagiMahamengetahui. [At-Taubah/9:103]. 

g. Membersihkan orang yang menunaikannyadarisifatbakhil. “Dan siapa 

yang dipeliharadarikekikirandirinya, merekaitulah orang orang yang 

beruntung.” [Al-Hasyr/59:9]. Sekali-kali janganlah orang-orang yang 

bakhildenganharta yang 

AllâhberikankepadamerekadarikaruniaNyamenyangka, 

bahwakebakhilanitubaikbagimereka. 

sebenarnyakebakhilanituadalahburukbagimereka. harta yang 

merekabakhilkanituakandikalungkankelak di lehernya di harikiamat, 

[Ali Imrân/3:180].  
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h. Membersihkanharta yang dizakati.  Karena harta yang 

masihadaketerkaitandenganhak orang lain berartimasihkotor dan keruh. 

Jikahak-hak orang itusudahditunaikanberartihartaitutelahdibersihkan. 

i. Membersihkanhati orang miskin darihasad dan irihatiterhadap orang 

kaya. jikadibiarkanhalinidapatmelemahkanhubunganantarsesama 

Muslim, bahkanberpotensimemutustalipersaudaraan. 

j. Menghibur dan membantu orang miskin.  

k. Pertumbuhanharta yang dizakati. "Dan barangapasaja yang 

kamunafkahkan, makaAllâhakanmenggantinya dan Dia-

lahpemberirizki yang sebaik-baiknya.” (Saba`/34:39). 

l. Mewujudkansolidaritas dan kesetiakawanansosial. “Perumpamaan 

orang-orang mukmindalamsikapsalingmenyayangi, mengasihi dan 

melindungiadalahsepertijasad yang satu, bilaadasatuanggotajasad yang 

sakitmakaanggotalainnyaakanikutmerasakannyadengantidaktidur dan 

demam” [HR Muslim]. 

m. Menumbuhkanperekonomian Islam. "Supayahartaitujanganberedar di 

antara orang-orang kaya saja di antarakamu. Apa yang diberikan Rasul 

kepadamu, makaterimalah dan apa yang dilarangnyabagimu, 

makatinggalkanlah. Dan bertakwalahkepadaAllâh. 

SesungguhnyaAllâhamatkerashukumanNya.” [al-Hasyr/59:7]. 

n. DakwahkepadaAllâhAzzawaJalla . Di antaratujuanmendasar zakat 

adalahberdakwahkepadaAllâh dan menyebarkan agama 

sertamenutuphajat fakir-miskin. 

Semuainimendorongmerekauntuklebihlapang dada dalammenerima 

agama dan menaatiAllâhAzzawaJalla 

.http://almanhaj.or.id/content/3335/slash/0/zakat-dalam-islam-

kedudukan-dan-tujuan-tujuan-syarinya/ 

 

http://almanhaj.or.id/content/3335/slash/0/zakat-dalam-islam-kedudukan-dan-tujuan-tujuan-syarinya/
http://almanhaj.or.id/content/3335/slash/0/zakat-dalam-islam-kedudukan-dan-tujuan-tujuan-syarinya/
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5. Ibadah Haji 

Ada beberapanilaikarakter yang dipetikdarireligiusnyaibadah haji. 

Haji memilikimakna yang lebih universal dengannilai-nilaikemanusiaan. 

Ibadah haji diikuti oleh umatmanusiadesuluhpenjuru dunia. Hal 

inimenggambarsikapperpaduansertapersaudaraan. Seseorang yang beribadah 

haji, hanyamembawabeberapalembarpakaian, 

halinimemberikansuatugambaranbahwaketikameninggalkanalamini, 

manusiatidakakanmembawaapa-apa. Meninggalkansanaksaudara. 

Hartabendamenjadihakahliwaris yang ditinggalkan. Hanyaiman dan amal 

yang menjadibekaldalammenghadapiperjalananpanjang di akhirat. 

Berikutnilai-nilaikarakteribadah haji, yaitu: 

a) Pakaian yang dikenakanketikaberibadah haji adalahwarnaputih. 

Wanraputihiniadalahlambangkesucian, tidakadaidentifikasi 

individual.  

b) Pakaianihromtelahmenuntunmanusiauntukmenguburpandangan yang 

mengukurkeunggulankarenakelas, status, kedudukan, dan ras, yang  

mengubursikapdiskriminasi, keakuan, keegoisan dan kesombongan.  

Semua orang hanyamemakaiwarna dan pakaian yang sama. 

Menggambarkankesamaanderajaddiihadap Allah.  

c) ThowafmerupakankegiatanibadahmengelilingiKabah. 

howafakanmerenungkankeunikanKa'bah yang 

menghadapkesegalaarah, yang melambangkanuniversalitas dan 

kemutlakanTuhan; suatusifatTuhan yang 

tidakberpihaktetapimerahmatiseluruhalam (Q. S. 106: 21). 

Denganthowaf, 

umatmanusiadididikaktifbergaulmenjaringkomunikasidenganTuhan 

dan antarmanusia (Q. S. 112: 2).  
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d) Sa'idengankegigihan dan 

keperkasaanmanusiadalammenempuhperjuanganhidup.  

e) Wuqufdilakukan pada sianghari, sementaramabit pada malamhari. 

Siang, demikianSyari'ati, melambangkansebuahhubunganobjektif ide-

ide denganfakta yang ada, 

sedangkanmalammelambangkantahapkesadarandiridenganlebihbanya

kmelakukankonsentrasi di keheninganmalam.  

f) Melemparjumrohmerupakanlambangperlawananmanusiamelawanpeni

ndasan dan kebiadaban. 

http://www.kabarmakkah.com/2014/09/menyingkap-makna-dan-

hakikat-haji.html 

B. PengembnganDiri 

Pengembangandiriadalah “Individu-individu yang 

mengembangkanpengetahuan, keterampilan dan kemampuan-

kemampuanmerekamelaluiusaha-usaha yang diarahkan oleh 

dirimerekasendiri”. Berbekalvisi dan misi, kitamengembangkandiri.  

Pengembangandirimerupakanbentukperwujudandariaktualisasidiri, yaitu 

proses untukmewujudkandirinya yang terbaiksejalandenganpotensi dan 

kemampuan yang dimilikinya. Setiapindividumempunyaikekuatan yang 

bersumberdaridirinya, namunbanyak orang yang 

merasatidakmempunyaikemampuanapa-apa, merasadirinyatidakberguna dan 

tidakmampumencapaiaktualisasidiri. 

Pengembangandirimemerlukankesadaran dan 

motivasiuntukberubah(CHANGE),yaitu : 

1. Mau berubah, 

2. Harusberubah, 

3. Dapatberubah. 
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Gunamelakukanperubahandiri, makakitaharus punya informasidiri 

yang lebihakurat dan lengkaptentangkelebihan, kekurangan, kebutuhan, dan 

keunikandirinya. Dari informasidiriinilah,kitamelakukanperubahan. 

https://sites.google.com/site/espatkonseling/training/pengembangan-diri 

Setiap momentumpergantiantahunatau pada saatulangtahun, 

perlukitamelakukanintrospeksid

iriterkaitdenganperjalananhidup

kita. Kita 

perlumelakukanmuhasabah, terkaitdenganperjalananhidup yang sudah dan 

akankitajalani. “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalahkepada Allah 

dan hendaklahsetiapbdirimemperhatikanapa yang 

telahdiperbuatnyauntukhariesok (akhirat), dan bertakwalahkepada Allah, 

sesungguhnya Allah MahaMengetahuiapa yang kamukerjakan”. [Q.S.Al-

Hasyr (59):18].  

Muhasabahberasaldari kata hasibah yang 

artinyamenghisabataumenghitung.Dalampenggunaankatanya, 

muhasabahdiidentikandenganmenilaidirisendiriataumengevaluasi, 

atauintrospeksidiri.  Denganmelakukanmuhasabah, 

kitadapatmengetahuikekuatan dan kelemahan, peluangmaupuntantangan 

yang kitamiliki.Dibawahiniadabeberapapertanyaan, 

gunamengungkapsiapadirikita? 

1. Apakekurangandirikita? 

2. Bagaimanacaranya agar kekuranganinidapat di atasi? 

3. Apakelebihan yang kitamiliki? 

4. Dengancarabagaimanakitadapatmemanfaatkankelebihanitu? 

5. Apakahkekurangandiridapatdiubahmenjadisuatupotensi? 

6. Bagaimanacaranyamengoptimalkankelebihan yang 

dapatdidayagunakanuntukmengatasikekurangan ? 

Prinsipdalam management waktuadalah :“ 

Dahulukan yang utama dan 

andaharusberanimemutuskan mana-mana saja 

yang utama”. 

 

https://sites.google.com/site/espatkonseling/training/pengembangan-diri
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7. Hambatanapa yang akandijumpaidalammemanfaatkankelebihan dan 

mengatasikekurangan?  

Sebagaiilustrasiuntukmotivasidiri, 

marilahkitasimaksejarahketerpurukanJepang dan langkah yang dilakukan. 

Pasca PD II, Jepangmengalamiketerpurukan. Seorangahli survey AS yang 

bernama Dr. W. Edward Deming  

mencobamembantuJepanguntukpembangunankembaliekonominya. 

KonsepDeming mulaiditerapkantahun 1970-an pada  perusahaanJepang yang 

terkenaldengan “14 kunci Dr. Deming” . 

Konsepdeminginilebihdikenaldengankonsepkaizensecaraluasbarudiperkenalk

an oleh Masaaki Imai dalambukunya “Kaizen : the key to Japan’s 

competitive success” (1986). Europe Japan Centre tentang Kaizen 

Jepangmengungkapkanbahwa:  

“Kaizen 

mengatakankepadakitabahwahanyadengansecaraterusmenerustetapsadar 

dan membuatberatus-ratusribupeningkatankecil, 

makadimungkinkanuntukmenghasilknbarang dan jasa yang 

mutunyaotentiksehinggamemuaskanpelanggan. Cara paling 

mudahmencapainyaadalahdengankeikutsertaan, motivasi dan 

peningkatanterusmenerusdarimasing-masing dan 

semuakaryawandalamorganisasi. Keikutsertaanstaftergantung pada 

komitmenmanajemen senior, strategi yang jelas dan ketabahan – karena 

kaizen bukanjalanpintasmelainkan proses yang 

berjalansecaraterusmenerusuntukmenciptakanhasil yang diinginkan”. (Cane, 

1998:265) 
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Strategi Kaizen merupakankonseptunggalmanajemenJepang yang 

menjadikuncisuksesdalampersaingan. Kaizen berartipenyempurnaan 

secarakontinyu dan melakukanpengembangansecara total dengan 

melibatkansemuaunsur dan potensi yang ada. Kaizen berorientasi pada 

proses dan usaha yang optimal, berbedadenganmanajemen Barat yang 

lebihberorientasi pada 

hasil.EsensikonsepKeizendapatkitaterapkandalamkehidupansehari-

hari.Dalambentukupayauntukselalumengembangkan dan 

menyempurnakankemampuan, prestasi dan produktivitas spiritual, 

intelektual, fisikmaupun material secarakaffah alias total. 

Pengembangandirisebenarnyamerupakan proses pembaruan. Proses 

inidisebut oleh Stephen R. Covey dalamThe 7 habits of Highly Effective 

People (1993) 

sebagaikonsepasahgergaji. 

Pembaruan yang 

dilakukan, 

menurut Covey 

mestimeliputiempatdimens

iyaitu: pembaruanfisik, 

spiritual,mental dan 

sosial/emosional. 

Pembaruanfisikdap

atdilakukandenganmelaluio

lahraga, 

asupannutrisi,danupayapen

gelolaanstres. Pembaruan 

spiritual dapatdiraihmelalui 

penjelasantentangnilai dan 

Nanda, 
tanganinitlahmenjadiberjutajemari 
membagiparuhwaktupenuhenergi 
teliti pada setiapsisi, 
memapahnandadimanaberdiri 
menyuapinutrisidenganhati-hati 
sembarimemainkankecapi,  
mengiringimudenganlagu-laguimani 
Masih banyakwaktuntukmenulis kalam  
Ilahi. 
 
Nanda, matainiberanakpinak 
harapkannandaberhatibijak 
bermulasaatnandabernamaanak 
mataberbinar pada dunia nan gemerlap,  
menghadangmupenuhharap, 
menjadikanmuanakberanimenatap. 
 
Nanda. Pendarkankranmitra,  
sumbangkan kata  
petikkan rasa,  
pada sesama. 
Subhanallah….. 
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komitmen, melakukanstudiataukajian dan 

berkontemplasiatauberdzikir. Dimensi mental dapatdiperbaruimelalui 

kegiatanmembaca, melakukanvisualisasi, membuatperencanaan dan 

menulis. Adapundimensisosial/emosionaldiasahmelaluipemberian 

pelayanan, bersikapempati, melakukansinergi dan menumbuhkan rasa 

amandalamdiri.  

Dalam proses pengembangandiridiperlukankeseimbangan (tawazun) 

dan sinergi(tanasuq) untukmencapaihasil optimal sebagaimana yang 

diharapkan.Pengembangandiritidakmunculbegitusaja. Untukmeraihnya, 

diperlukanlatihandenganpolaseperti spiral. Pola 

inimelatihkitauntukbergerakkeatassepanjang spiral secaraterus-menerus. Pola 

spiral inimemaksakitauntukmelaluitigatahapkegiatanyaknibelajar, 

berkomitmen, dan berbuat. Latihaniniharusterus-

menerusberjalansecaraberulang-ulangsampaikualitas dan 

produktivitasdirikitamenjadisemakintinggi (Zulkarnaen, D. dkk., 2009). 

 

TUGAS 

1. Diskusikan dan rumuskancaramenumbuhkannilaireligius pada 

pesertadidik. Dilanjutkandenganpresentasi. 

2. Lakukanpengamatan pada orang lain, kemudianlakukananalisis. Apa 

yang dapatdikembangkandari orang tersebutsertalangkah-langkahapa.  

3. Analisislahdirisendiri, kekurangan dan kelebihandiri, 

sertabagaimanacaramengembangkandiri. 
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