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ABSTRAKSI 

 

Gain Rasio Ratna Sari, 10.512.023, Peranan Pendidikan Al Islam dalam 

Pembentukan Karakter Siswa di SMP Muhammadiyah 7 Cerme, Pendidikan 

Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Gresik, 

Agustus, 2014. 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui peranan pendidikan  

dalam pembentukan karakter siswa, khususnya peranan pendidikan Al Islam. 

Pendidikan seharusnya dapat memberikan pencerahan yang memadai bahwa 

pendidikan harus berdampak pada watak manusia. Κonteks pendidikan karakter 

dapat dikatakan bahwa kemampuan yang harus dikembangkan pada peserta didik 

melalui sekolah adalah berbagai kemampuan yang akan menjadikan manusia 

sebagai makhluk yang berketuhanan (tunduk dan patuh pada konsep ketuhanan) 

dan mengemban amanah sebagai pemimpin di dunia. Pengeseran zaman yang 

cepat mengakibatkan pengembangan dan perubahan pada beragam aspek di 

berbagai belahan negara. Tak terkecuali aspek pendidikan yang merupakan 

penanda kualitas dan mutu tiap individu di suatu daerah. Keseluruhan unsur 

pendidikan pun ikut teraliri arus perubahan yang tak terbendung lagi. Maraknya 

perubahan dan penodaan moral semata-mata dimulai dari kurangnya akhlak atau 

karakter yang bersifat agamis pada diri seseorang. Permasalahan ini berawal dari 

sebuah realita yang ada di sekeliling kehidupan yaitu munculnya berbagai 

permasalahan yang berkaitan dengan karakter. Pembentukan karakter yang belum 

sempurna. Adanya pergaulan bebas menunjukkan bahwa lembaga pendidikan 

belum mampu menerapkan pendidikan karakter dengan sempurna. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian dengan pendekatan secara kualitatif, yaitu 

wawancara. Sumber data terdiri dari dua, yaitu data primer berasal informan-

informan yaitu dewan guru dan siswa, dan data sekunder yang berasal dari 

dokumen-dokumen yang mendukung dalam penyelesaian skripsi ini. 

Pengumpulan data dalam hal ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung atau 

Participant Observation, wawancara atau interview, dan dokumentasi. Sedangkan 

teknik analisis data dilakukan dengan cara: (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi 

data, (3) penyajian data, (4) Penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil dari 

penelitian ini terkait dengan (1) Proses pembelajaran Al Islam dalam 

pembentukan karakter siswa di SMP Muhammadiyah 7 Cerme, (2) Faktor-faktor 

pendukung dan penghambat dalam pembentukan karakter siswa di SMP 

Muhammadiyah 7 Cerme, (3) Peranan pendidikan Al Islam dalam pembentukan 

karakter siswa di SMP Muhammadiyah 7 Cerme. 

Kata kunci: Peranan Pendidikan Al Islam, Pembentukan Karakter 

 

 


