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ABSTRAK 

 

Zainuddin;  Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di SMP Negeri Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala di bawah 
bimbingan I: Dr. H. Husnul Yaqin.M.Ed dan II: Dr. Hj. Salamah,M.Pd, pada 
Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2016 

Kata kunci: Pembentukan Karakter Siswa Alalak 

Mengajarkan Pendidikan Agama Islam bukan hanya sekadar mentransfer ilmu 
pengetahuan, tetapi lebih jauh adalah membentuk sikap dan prilaku (intelektual, 
emosional dan spiritual) peserta didik. Kemerosotan akhlak peserta didik saat ini 
bukan karena keteledoran dalam pembinaannya, tetapi bagaimana memberikan 
kesadaran mereka sehingga mampu mengontrol karakter mereka dalam menghadapi 
kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Pendidikan Agama adalah 
kunci utamanya, dalam membentuk karakter siswa agar rajin melaksanakan perintah 
agamanya, sehingga terbentuklah karakter anak yang berakhlak mulia.  

Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui bagaimana 
perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam pembentukan karakter 
siswa. Kedua, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam dalam pembentukan karakter siswa. Ketiga, untuk memperoleh 
gambaran mengenai pengembangan karakter dalam pembentukan karakter siswa di 
SMP Negeri Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sumber data pokok penelitian 
ini berasal dari kepala sekolah, guru Pendidikan Agama Islam, dewan guru dan tata 
usaha, komite sekolah dan siswa SMP Negeri Kecamatan Alalak. Sedangkan data 
penunjang adalah latar belakang berdirinya sekolah, profil sekolah, keadaan guru dan 
siswa, sarana dan prasarana. Pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Analisis data mengikuti prosedur reduksi data. pengajuan data dan 
verifikasi (penarikan kesimpulan).  

Hasil temuan menunjukkan bahwa pembentukan karakter siswa telah tercapai 
dalam hal: (1) Perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 
pembentukan karakter siswa, (2) Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
dalam pembentukan karakter siswa, (3) Pengembangan karakter dalam pembentukan 
karakter siswa yang telah terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, budaya sekolah, 
kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan keseharian siswa di rumah; (4) temuan lain 
menunjukkan bahwa semua tenaga kependidikan yang ada di SMP Negeri Kecamatan 
Alalak Kabupaten  Barito Kuala, telah keberupaya melaksanakan dan menanamkan 
kesadaran berkarakter di lingkungan warga sekolah. 


