
 

 

ABSTRAK 

Yana Mulyana, Aplikasi  Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

(Penelitian  di SMPN 3 Cisarua Kabupaten Bandung Barat) 

 Penelitian ini berangkat dari sebuah fenomena yang menunjukan betapa telah terjadi 

pergeseran nilai dikalangan para pelajar, banyaknya permasalahan yang mendera para pelajar 

membuat kita berfikir, bagaimana kedepannya negara kita apabila generasi penerus bangsa telah 

teracuni dengan pola pikir yang sangat jauh dari nilai-nilai budaya luhur negara kita, tawuran 

antar pelajar, narkoba, sex bebas dan permasalahan lainnya mencerminkan gagalnya pendidikan 

kita, harus kita akui pendidikan masa lalu yang lebih mementingkan nilai-nilai kognitif dengan 

mengabaikan nilai afektif dan psikomotorik anak melahirkan generasi yang  pintar secara akal 

(IQ), tapi miskin secara ruhani (SQ). 

Pendidikan karakter merupakan Sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk 

ditumbuhkembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam prilaku 

kehidupan orang itu, sedangkan pendidikan agama islam merupakan  mata pelajaran yang tidak 

hanya mengantarkan peserta didik dapat menguasai berbagai kajian keislaman, tetapi PAI lebih 

menekankan bagaimana peserta didik mampu menguasai kajian keislaman tersebut sekaligus 

dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Dengan 

demikian, PAI tidak hanya menekankan pada aspek kognitif (paham) saja, tetapi yang lebih 

penting adalah pada aspek afektif (sikap) dan psikomotornya (perilaku) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauhmana aplikasi pendidikan karakter pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

model pendidikan karakter pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang bermanfaat untuk 

sekolah-sekolah yang akan mengembangkan pendidikan Agama berbasis karakter, tentunya kita 

ketahui bahwa Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran yang tujuan 

utamanya adalah  pada pembentukaan karakter atau akhlak. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif,  

didalam   penelitian ini ada empat pertanyaan, yang meliputi tujuan, program, proses serta 

evaluasi aplikasi pendidikan karakter pada mata pelajaran pendidikan agama islam. Selanjutnya 

dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik, yaitu Observasi, 

Wawancara dan dokumentasi. 

Penelitian ini menemukan beberapa hal, yaitu pertama Nilai karakter yang paling 

dominan yang diterapkan  di SMPN 3 Cisarua dan menjadi ciri khas adalah penanaman nilai 

kedisiplinanan. Hal ini dikarenakan SMPN 3 Cisarua merupakan SMP yang baru berdiri, 

sehingga kedisiplinan menjadi core budaya sekolah. Kedua, nilai pendidikan karakter yang 

dikembangkan di SMPN 3 Cisarua adalah 8 nilai karakter yang meliputi Kereligiusan, 

Kedisiplinan, kesantunan, cinta ilmu, keingintahuan, percaya diri, kecerdasan dan tanggung 

jawab, yang tersebar melalui 13 kegiatan. 
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