
i 
 

PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM UPAYA 

MEWUJUDKAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA KEGIATAN 

REMAJA MASJID (REMAS) BAITUL HIKMAH SMA NEGERI 3 

BANTUL YOGYAKARTA 

 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana 

Strata Satu Pendidikan Islam (S. Pd. I) 

 

Disusun Oleh : 

 

Husni Mubarok 

08410069 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2013 









v 
 

MOTTO 

 

 

 

”MAN JADDA WAJADA” 

 

 

 

Bukanlah Pemuda Sejati yang Berkata :  

“ Lihatlah Karya para Leluhurku”, 

Sesungguhnya Pemuda Sejati ialah yang berkata :  

“ Inilah Aku dan inilah Karyaku”. 

(Muhammad bin Abdulloh)
1
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Abdulloh bin Alwi Al-Haddad, Muqaddimah Ratib Al-Haddad (Tarim: Maktab 

Ba’alawy, Tanpa Tahun), hal. 2. 
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ABSTRAK 

 HUSNI MUBAROK. Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Upaya Mewujudkan Pendidikan Karakter pada Kegiatan “Remaja Masjid” 

(REMAS) Baitul Hikmah SMA Negeri 3 Bantul Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: 

jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. 

Latar belakang penelitian ini adalah berawal dari semakin banyaknya 

permasalahan dan kasus-kasus sosial yang dialami oleh para remaja khususnya 

peserta didik tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), yang permasalahan tersebut 

merupakan akibat dari mulai lunturnya nilai-nilai karakter yang ada dalam diri 

masing-masing peserta didik. Begitupun juga yang terjadi pada peserta didik 

khususnya para pengurus dan anggota Remaja Masjid (REMAS) Baitul Hikmah 

di SMA Negeri 3 Bantul Yogyakarta, di sanapun tidak luput dari objek pengaruh 

budaya luar. Lunturnya nilai-nilai pendidikan karakter juga terjadi karena 

kurangnya peran dari guru PAI dalam memantau perilaku dan pergaulan dalam 

kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Tujuan dari dilakukannya penelitian 

ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis peran dan upaya guru PAI 

dengan segala macam upayanya mewujudkan pendidikan karakter melalui 

kegiatan REMAS Baitul Hikmah di SMA Negeri 3 Bantul. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan mengambil 

latar SMA Negeri 3 Bantul Yogyakarta. Pengumpulan data dengan mengadakan 

observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini   

menggunakan pendekatan psikologi pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena 

pada asasnya adalah sebuah disiplin psikologi yang khusus mempelajari, meneliti 

dan membahas seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses 

pendidikan. Analisis data dilakukan dengan menyeleksi dan menyusun data yang 

sudah diperoleh, kemudian diolah dan dianalisis agar dapat ditarik kesimpulan. 

Pemeriksaan keabsahan data tersebut di atas dengan menggunakan teknik 

triangulasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) peran guru PAI 

sebagai konseptor, 2) peran guru PAI sebagai pembina REMAS, 3) peran guru 

PAI sebagai pembimbing REMAS, 4) peran guru PAI sebagai penasihat REMAS. 

Upaya guru PAI dalam mewujudkan pendidikan karakter di SMA Negeri 3 Bantul 

melalui kegiatan REMAS adalah: 1) menjadi seorang suri teladan, 2) intensifitas 

bimbingan, 3) Integrasi Kurikulum, 4) pemaksimalan kontribusi pengelola 

sekolah, 5) evaluasi. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa peran guru PAI 

dalam mewujudkan pendidikan karakter melalui kegiatan REMAS Baitul Hikmah 

dilaksanakan setiap hari di saat kegiatan persekolahan berlangsung, dan upaya-

upaya yang dilakukan terkait itu semua sudah berjalan dengan baik, hanya perlu 

ditingkatkan agar lebih maksimal dan mencapai hasil sesuai yang diharapkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Seorang guru yang menjadi penyalur ilmu pengetahuan di dunia 

pendidikan memiliki peran yang sangat penting, di mana proses tersalurkan 

dan tidaknya ilmu pengetahuan sangat dipengaruhi oleh peran seorang guru 

dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Peserta didik yang 

mengenyam pendidikan di suatu lembaga pendidikan baik itu formal, maupun 

nonformal harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menerima materi 

yang disampaikan oleh gurunya, sehingga proses pembelajaran di sini 

menjadi sangat penting sebagai usaha untuk dapat memahami materi yang 

disajikan dan disampaikan oleh guru itu sendiri yang berupa materi-materi 

mata pelajaran sesuai dengan sistem kurikulum yang ada dan telah disahkan 

oleh pihak pemerintah sebagai standar materi yang dapat diajarkan di masing-

masing satuan pendidikan yang ada. 

Seorang guru harus memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, 

guru diharapkan dapat menguasai bidang mata pelajaran yang diajarnya, 

sehingga dalam penyampaian materi dapat dilakukan dengan baik dan 

maksimal. Guru yang baik dapat menyampaikan materi dengan efektif, 

sehingga para peserta didik dapat memperoleh pelajaran yang sesuai dengan 

porsinya di mana mereka mengenyam pendidikan ketika itu. Selain harus 

mampu menguasai bidang materi yang diampunya, guru juga memiliki 
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tanggung jawab moral yang tinggi, karena keberhasilan pemahaman para 

peserta didik dalam menangkap pelajaran dan pemahamannya terhadap suatu 

materi, serta pengaplikasiannya di dalam kehidupannya sehari-hari 

merupakan hasil dan bukti nyata dari seberapa mampu dan berhasilkah 

seorang guru dalam menyampaikan materi pelajaran, baik dalam kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, maupun kegiatan di luar kelas. 

Guru adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit ia telah 

merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab 

pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua. Mereka ini, tatkala 

menyerahkan anaknya ke sekolah, sekaligus berarti pelimpahan tanggung 

jawab pendidikan anaknya kepada guru. Hal itupun menunjukkan pula bahwa 

orang tua tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada sembarangan 

guru/sekolah karena tidak sembarang orang dapat menjabat guru.
1
 

Menurut Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) No. 14 Tahun 

2005, tentang Undang-Undang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah.
2
 

                                                           
1
 Zakiah Daradjat, dkk. Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 39. 

2
http://carapedia.com/pengertian_definisi_guru_info2159.html, sebagaimana diakses pada 

Tanggal 21 Maret 2012 pukul 12.20 WIB. 
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Guru di sini memiliki tugas tidak hanya sebagai seorang pendidik yang 

mengajarkan materi tentang suatu pelajaran, tetapi lebih dari itu, guru 

berperan sebagai agent of change yang bertugas untuk membentuk peserta 

didik agar menjadi manusia yang dapat memaksimalkan segala potensi yang 

dimiliki oleh masing-masing peserta didik itu sendiri, yang nantinya dapat 

memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan juga orang-orang yang 

ada di sekitarnya. 

Guru agama Islam adalah pendidik yang mempunyai tanggung jawab 

sebagai guru agama dalam membentuk kepribadian anak didik, serta mampu 

beribadah kepada Allah.
3
 Seorang guru agama yang mempunyai dedikasi 

tinggi dan keahlian di bidangnya akan mampu menyampaikan materi dengan 

baik selain itu juga akan dapat memberikan contoh kepribadian yang baik 

bagi para peserta didiknya, serta dapat menanamkan akhlakul karimah sesuai 

dengan syariat Islam. 

Di zaman modern seperti sekarang, pengetahuan agama di sekolah 

menjadi bekal penting dan tameng yang kuat bagi para peserta didik, dari 

pengaruh perkembangan zaman yang negatif, kebudayaan yang buruk terlebih 

di sekolah-sekolah umum, yang memang tidak menitikberatkan pada 

pengajaran materi-materi keagamaan dan porsi pelajaran agama yang 

memang sedikit, khususnya agama Islam. Dengan pemahaman agama yang 

dimiliki oleh para peserta didik, terlebih bagi jenjang pendidikan Sekolah 

                                                           
3
Zuhairini, dkk, Metodik Khusus Pendidikan Agama,(Surabaya: Usaha Nasional, 1983), 

hal. 34. 
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Menengah Atas (SMA), yang merupakan saat-saat puberisasi sedang 

produktif dan mengalami masa puncak perkembangan yaitu peralihan dari 

masa anak-anak ke masa remaja. Selain itu dengan perkembangan teknologi, 

baik media cetak, dan elektronik yang semakin pesat, mempermudah 

masuknya berbagai macam informasi yang bermanfaat atau bahkan yang akan 

membawa pengaruh buruk bagi para penggunanya, khususnya para peserta 

didik di SMA yang nantinya akan memberikan dampak negatif bagi para 

peserta didik itu sendiri. 

Selain pengetahuan agama yang harus dimiliki oleh para peserta didik, 

sebagai bekal dalam membentengi diri dari pengaruh buruk modernisasi, 

dapat ditanamkan pendidikan karakter sebagai benteng yang menjauhkan para 

peserta didik dari budaya modernisasi yang membawa pengaruh buruk bagi 

kehidupan mereka. Dengan pendidikan karakter yang mengajarkan tentang 

nilai-nilai budi pekerti yang baik serta sesuai dengan norma dan peraturan 

yang ada saat ini, diharapkan mampu membentuk kepribadian peserta didik 

yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. 

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Bab II Pasal 3, 

yang berbunyi: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
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mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
4
 

Dari kutipan Undang-Undang di atas menunjukkan bahwa pendidikan 

tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan para penerus bangsa dari aspek 

kognitif semata, tetapi juga dari aspek afektif dan psikomotoriknya, yaitu 

melalui pembentukan insan generasi Indonesia yang berakhlak mulia serta 

berbudi pekerti luhur. Pendidikan karakter dan pengetahuan agama menjadi 

dua hal penting yang dipadukan sebagai cara untuk mengatasi problematika 

remaja sebagai dampak buruk dari pengaruh buruk modernisasi budaya barat 

yang masuk ke negara Indonesia, dan semakin merosotnya moral dan 

kepribadian mereka. 

Peserta didik SMA yang tingkat emosi mereka masih sangat labil dan 

sering terpengaruh dengan hal-hal yang dirasa mereka bagus, meskipun pada 

dasarnya hal tersebut tidak baik dan melanggar aturan, seperti pergaulan 

bebas (free sex), minum minuman keras, serta yang lebih parahnya sampai 

kepada hal yang bersifat kekerasan yang dapat berakibat bahaya bukan hanya 

bagi pelakunya sendiri, tetapi juga bagi banyak orang disekitarnya yaitu 

tawuran yang dapat berujung pada perusakan sarana dan fasilitas publik serta 

yang lebih merugikan lagi akan ada korban-korban yang tidak bersalah 

berjatuhan akibat dari perbuatan yang tidak berlandaskan tanggung jawab itu 

yang hanya disebabkan oleh hal atau kesalah pahaman yang sepele saja. 

                                                           
4
 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 8. 
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Selain hal yang telah disebutkan di atas, terkait dengan penyimpangan 

tata norma atau peraturan yang ada, saat ini kita sering menemui adanya 

beberapa nilai yang luntur terkait kepribadian yang ada pada peserta didik 

terutama tingkat SMA pada khususnya terlebih bagi kalangan masyarakat 

luas pada umumnya, yaitu berkurangnya toleransi antar sesama peserta didik 

maupun dengan orang-orang yang ada disekitarnya. Mulai lunturnya sikap-

sikap yang mengedepankan kebebasan bersikap dan berbuat bagi kelompok-

kelompok tertentu, karena sekarang lebih sering terjadi pemaksaan-

pemaksaan kehendak terhadap kelompok-kelompok tertentu, yang 

mengharuskan seseorang atau sebuah kelompok untuk mengikuti kehendak 

atau keinginan kelompok tertentu yang lain, yang apabila dalam hal 

pemaksaan tidak berhasil maka sering berujung pada hal-hal yang merugikan, 

seperti kekerasan, pengrusakan dan lain sebagainya. Jika kita menelisik dari 

segi yang lebih luas, kita mulai dari sisi kebangsaan kita sering melihat 

adanya konflik-konflik antar suku, agama, dan keyakinan, yang saling 

memaksakan kehendaknya masing-masing karena merasa kelompok atau 

dirinya adalah yang paling benar dan kelompok atau orang lain dianggap 

salah. 

Di sisi lain terkait dengan permasalahan sosial bangsa yang lainnya 

adalah lunturnya nilai inklusif yang ada pada diri masing-masing individu, 

nilai inklusif merupakan nilai yang terkait pada persamaan, keadilan dan hak 

individual, di mana setiap orang memiliki persamaan dan hak yang sama 

dalam menjalani hidup sebagai manusia. Sekarang ini nilai-nilai inklusif 
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sudah mulai luntur, terbukti dengan masih banyaknya anak-anak yang belum 

bisa merasakan manisnya bangku sekolah seperti teman-teman yang lainnya, 

masih banyak anak-anak yang putus sekolah bahkan tidak bisa mengenyam 

jenjang pendidikan sama sekali dari jenjang pendidikan dasar karena 

beberapa hal, seperti kurangnya biaya yang menyebabkan mereka tidak 

diperbolehkan untuk bersekolah layaknya anak-anak pada umumnya. 

Hal lain terkait persoalan sosial adalah lunturnya nilai-nilai kedamaian 

(peace value) di dalam kehidupan masyarakat sekitar, khususnya di kalangan 

para peserta didik akhir-akhir ini. Seperti yang kita ketahui bersama kasus 

yang masih segar diingatan kita semua, yaitu seperti dikabarkan oleh media 

kabar online (ANTARA News) pada Senin, 24 September 2012, terjadi 

peristiwa tawuran siswa SMAN 6 dengan SMAN 70 di kawasan Bulungan, 

Jakarta Selatan, mengakibatkan satu tewas dan dua luka. Peristiwa yang 

menyedot banyak perhatian publik baik itu mulai dari media kabar cetak 

sampai media elektronik semua memperbincangkannya.
5
 

Saat ini telah banyak ditemukan kasus-kasus permasalahan sosial yang 

merugikan masyarakat banyak, maka perlu dilakukan penanganan-

penanganan yang serius serta butuh dukungan dari banyak pihak, salah 

satunya dari lingkungan sekolah yang bisa diwujudkan melalui kegiatan 

keagamaan salah satunya yaitu kegiatan REMAS (Remaja Masjid). Melalui 

kegiatan keagamaan Islam atau kegiatan REMAS para peserta didik 

                                                           
5
 http://www.antaranews.com/berita/334907/satu-tewas-dalam-tawuran-siswa-sman-6-

dengan-sman-70, sebagaimana diakses pada tanggal 29 Oktober 2012 pukul 03.46 WIB. 

http://www.antaranews.com/berita/334907/satu-tewas-dalam-tawuran-siswa-sman-6-dengan-sman-70
http://www.antaranews.com/berita/334907/satu-tewas-dalam-tawuran-siswa-sman-6-dengan-sman-70
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memperoleh pengetahuan-pengetahuan lebih tentang agama Islam, yang di 

dalamnya memuat banyak sekali nilai-nilai kebaikan, toleransi, persamaan 

derajat, perdamaian, tentang tata cara manusia hidup, bergaul dengan sesama 

manusia, tentang hukum-hukum, peraturan-peraturan dalam agama Islam dan 

masih banyak lagi. Melalui kegiatan keagamaan para peserta didik dapat 

memetik pelajaran yang telah didapatnya, kemudian dapat langsung 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, selain pelajaran yang 

mereka dapatkan di saat kegiatan pembelajaran di kelas dengan mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam, karena apabila hanya mengandalkan dari 

pembelajaran di kelas saat materi Pendidikan Agama Islam masih sangat 

kurang, sehingga perlu memperoleh support, tambahan serta masukan dari 

kegiatan keagamaan, materi keagamaan atau yang dalam konteks ini yaitu 

dengan kegiatan REMAS. 

Berkaitan dengan masalah pendidikan ini peranan guru Pendidikan 

Agama Islam di SMA Negeri 3 Bantul besar sekali pengaruhnya terhadap 

keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar pendidikan agama Islam, 

serta perwujudan pendidikan karakter yang menjadi fokus dari SMA 3 Bantul 

yang menjadi salah satu sekolah dari beberapa sekolah yang ada di Indonesia 

yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerapkan Sekolah Rintisan Budaya 

dan Karakter Bangsa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor 421/5102, tanggal 21 Juni 2010.
6
 

Sebagai seorang guru pendidikan agama Islam, hal tersebut merupakan 

                                                           
6
 Berdasarkan Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 6106.8/G/PR/2010, tanggal 8 

November 2010. 
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tantangan pertama dan utama dalam menumbuhtingkatkan minat dan 

motivasi belajar peserta didik terhadap mata pelajaran agama Islam serta 

membantu memecahkan kesulitan dan permasalahan peserta didik terutama 

dalam kegiatan kurikuler ataupun dalam kegiatan ekstrakurikuler di luar kelas 

lainnya. 

Keterkaitannya dengan peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di 

SMA Negeri 3 Bantul yang penting khususnya dalam kegiatan di luar kelas 

yaitu dalam konteks penelitian yang penulis lakukan adalah kegiatan Remaja 

Masjid (REMAS) “Baitul Hikmah”, yang tidak hanya sebagai pengajar para 

peserta didik tetapi juga sebagai seorang pembimbing REMAS serta 

penasihat para peserta didik yang ikut berkecimpung dalam kegiatan REMAS 

ini. Dalam setiap kegiatan dan program yang dirancang oleh tim pengurus 

dari REMAS ini, mendapatkan bimbingan langsung dari guru PAI yang ada 

di SMA Negeri 3 Bantul ini. Terkait juga dengan mayoritas dari kegiatan 

yang telah menjadi agenda dari REMAS ini, yang mayoritas merupakan 

kegiatan yang bernafaskan Islami, maka peran dan kontribusi dari guru 

Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 3 Bantul sangat dibutuhkan.  

Keluar dari konteks keterlibatan atau kontribusi guru Pendidikan 

Agama Islam baik dari segi pemikiran maupun bantuan yang berupa tenaga 

dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh para pengurus dan anggota dari 

REMAS, terlebih guru Pendidikan Agama Islam yang memiliki pengetahuan 

agama yang luas dan mendalam, serta dengan pergaulan para peserta didik 

SMA Negeri 3 Bantul di mana lingkungan sekolah mereka yang berada di 
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Kota Bantul, meskipun Kota Bantul bukan merupakan kota yang besar, tetapi 

dengan perkembangan zaman yang sudah semakin pesat, sehingga dengan 

mudahnya arus globalisasi yang berkembang sekarang menyebar ke Kota 

Bantul, terlebih dengan letak Kota Bantul yang dekat dengan Kota 

Yogyakarta sebagai kota besar, sehingga menjadi mudahnya proses 

masuknya pengaruh kebudayaan perkotaan seperti Kota Yogyakarta yang 

bebas yang tidak menutup kemungkinan membawa pengaruh buruk pada 

pergaulan bebas yang ada dikehidupan sehari-harinya, terlebih dari pengaruh 

faktor-faktor lainnya. Sebagai seorang guru Pendidikan Agama Islam yang 

memaksimalkan peranan dan kewajiban sebagai seorang guru Pendidikan 

Agama Islam dengan sebenar-benarnya, tidak hanya mengajarkan Pendidikan 

Agama Islam saja, tetapi juga menjalankan tugasnya sebagai seorang muslim 

yang senantiasa menyampaikan ajaran agama Islam kepada orang lain, 

khususnya kepada anak didiknya sendiri, serta peran dan upayanya dalam 

mensukseskan program SMA Negeri 3 Bantul sebagai Sekolah Rintisan 

Budaya dan Karakter Bangsa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apa saja nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh para pengurus dan 

anggota REMAS? 
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2. Bagaimana peran guru Pendidikan Agama Islam dalam kegiatan REMAS 

di SMA Negeri 3 Bantul? 

3. Apa saja upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam mewujudkan 

Pendidikan Karakter di SMA Negeri 3 Bantul melalui kegiatan REMAS-

nya? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui peran dari guru Pendidikan Agama Islam dalam 

kegiatan Remaja Masjid (REMAS) di SMA Negeri 3 Bantul. 

b. Mengetahui upaya dari guru Pendidikan Agama Islam dalam 

mewujudkan pendidikan Karakter di SMA Negeri 3 Bantul. 

c. Mengetahui program dan kegiatan dari Remaja Masjid (REMAS) di 

SMA Negeri 3 Bantul. 

d. Mengetahui keaktifan para peserta didik SMA Negeri 3 Bantul 

dalam mengikuti kegiatan Remaja Masjid (REMAS) di SMA Negeri 

3 Bantul. 

2. Kegunaan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis: 

1) Menambah dan memperkaya khazanah akademik dan 

pengetahuan dalam ranah Pendidikan Agama Islam. 

 

 



12 
 

b. Kegunaan Praktis: 

1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi SMA Negeri 3 Bantul 

dalam mengelola kegiatan keagamaan lain pada umumnya dan 

bagi kepengurusan REMAS di SMA Negeri 3 Bantul pada 

khususnya. 

2) Sebagai bahan referensi mengenai kegiatan keagamaan-

keagamaan lain yang ada di sekolah-sekolah lainnya. 

 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan 

dibandingkan dengan hasil dari penelitian-penelitian lain yang telah ada, 

seperti penulis membandingkan dengan skripsi lain yang memiliki kemiripan 

yaitu skripsi yang ditulis oleh saudari Wahyu Dewi Setyaningrum yang 

berjudul “Peran Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Pembentukan 

Karakter Peserta Didik Di MTs An-Nawawi 01 Berjan Gebang Purworejo 

(Studi Kasus Tahun 2010/2011)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran 

guru PAI sebagai agen pembentukan karakter siswa MTs An Nawawi 01 

Berjan dapat dilihat dari peran guru PAI yang lebih dominan dalam 

pembentukan karakter siswa adalah peran guru PAI sebagai pembimbing dan 

teladan (uswatun Hasanah).
7
 

                                                           
7
 Wahyu Dewi Setyaningrum, “Peran Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam 

Pembentukan Karakter Peserta didik Di MTs An-Nawawi 01 Berjan Gebang Purworejo (Studi 

Kasus Tahun 2010/2011)”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2011. 
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Pembentukan karakter yang dilakukan oleh guru ketika mereka 

melakukan pembelajaran di kelas dengan cara masing-masing guru 

menyelipkan muatan karakter di dalamnya berjalan dengan baik sesuai 

dengan yang diharapkan oleh kepala sekolah dan seluruh warga yang berada 

di lingkungan madrasah. Faktor pendukung pembentukan karakter siswa 

adalah adanya dukungan dari masyarakat, adanya sistem apel pagi, kondisi 

lingkungan masyarakat pesantren, padatnya kegiatan siswa, sedangkan faktor 

penghambatnya adalah belum adanya persepsi yang sama antara pengelola 

(guru) masih belum maksimal penanaman karakter dari guru untuk siswa, 

kondisi madrasah yang berada dipinggir jalan, dalam skripsinya ini fokus 

yang dilakukan hanya memaparkan bahwa peran guru Pendidikan Agama 

Islam dalam pembentukan karakter Peserta didik di MTs An Nawawi 01 

Berjan Gebang Purworejo yaitu sebagai teladan (Uswatun Hasanah) yang 

proses pembentukan karakternya dilakukan guru ketika mereka melakukan 

pembelajaran di kelas dengan cara masing-masing guru menyelipkan muatan 

karakter di setiap materi-materi pelajaran PAI.
8
  

Dalam skripsi kedua yang ditulis oleh saudara Aji Rochmat dengan 

judul “Peran Kerohanian Islam (ROHIS) dalam Pembinaan Akhlak Peserta 

Didik Di MAN Yogyakarta 3”. Hasil penulisannya menunjukkan bahwa 

secara umum kegiatan rohis dapat dibagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan fungsi 

yaitu meningkatkan wawasan keterampilan keagamaan siswa, melatih 

                                                           
8
 Wahyu Dewi Setyaningrum, “Peran Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam 

Pembentukan Karakter Peserta didik Di MTs An-Nawawi 01 Berjan Gebang Purworejo (Studi 

Kasus Tahun 2010/2011)”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2011. 
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keterampilan siswa dalam berdakwah, serta meningkatkan semangat 

keberagamaan siswa. Skripsi ini menitikberatkan pada peran dari kegiatan 

Kerohanian Islam (ROHIS) yang ada di MAN Yogyakarta 3 sebagai wadah 

peserta didik dalam membina akhlak serta meningkatkan potensi keagamaan 

yang dimiliki oleh para peserta didik.
9
 

Skripsi ketiga yang berjudul “Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

dalam Pembentukan Perilaku Keagamaan pada Peserta Didik SLTPN 1 

Tretep Temanggung”, yang ditulis oleh saudari Muntamah. Dari Hasil 

penulisan menunjukkan bahwa guru PAI memiliki peran yang cukup berarti 

terhadap pembentukan perilaku keagamaan para siswa di SLTP N 1 Tretep 

Temanggung, hasil yang dapat dicapai dari pembentukan perilaku keagamaan 

oleh guru PAI adalah adanya peningkatan perilaku keagamaan yang dialami 

oleh siswa SLTP N 1 setelah diadakannya proses pembelajaran PAI, jadi 

setelah guru PAI memberikan materi keagamaan kepada para peserta didik 

yang di dalamnya terdapat materi-materi agama membawa pengaruh pada 

peningkatan perilaku keagamaan peserta didik. Sedangkan dari skripsi yang 

ketiga ini, lebih memfokuskan pada peran guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI) dalam membentuk perilaku keagamaan peserta didik SLTPN 1 Tretep 

Temanggung setelah diadakan pembelajaran PAI.
10

 

                                                           
9
 Aji Rochmat, “Peran Kerohanian Islam (ROHIS) Dalam Pembinaan Akhlak Di MAN 

Yogyakarta 3”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. 
10

 Muntamah, “ Peran Guru PAI Dalam Pembentukan Perilaku Keagamaan Pada Peserta 

didik SLTPN 1 Tretep Temanggung”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2006. 
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Pokok pembahasan yang penulis tekankan dalam penelitian di sini 

adalah peran guru PAI dalam setiap program dan kegiatan yang diagendakan 

dan diselenggarakan oleh pihak pengurus dan anggota dari REMAS ini, dan 

segala upaya yang dilakukan oleh guru PAI dalam mewujudkan pendidikan 

karakter disetiap kegiatan REMAS sesuai dengan fokus SMA Negeri 3 

Bantul sebagai Rintisan Sekolah Budaya dan Karakter Bangsa.  

 

E. Landasan Teori 

1. Pengertian Peran 

Ditelaah dari rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, 

seorang guru PAI memiliki peran yang sangat berarti dalam setiap kegiatan 

Remaja Masjid (REMAS) Baitul Hikmah SMA Negeri 3 Bantul. 

Pengertian peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah fungsi 

seseorang atau sesuatu dalam kehidupan.
11

 Peran di sini adalah fungsi 

seorang guru PAI yang ikut andil dalam setiap kegiatan REMAS di SMA 

Negeri 3 Bantul, seorang guru PAI dapat menempatkan dirinya, yang harus 

dilakukan oleh seorang guru PAI. 

Terkait dengan peran guru PAI, menurut dari definisi di atas, maka 

peran merupakan satuan tugas kegiatan yang dijalankan oleh seseorang, 

dalam rangka melaksanakan sebuah kegiatan denagn misi dan tujuan tertentu. 

                                                           
11

 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 

(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1155. 
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Peran guru PAI menurut Muhibbin Syah dalam bukunya Psikologi 

Pendidikan dengan Pendekatan Baru adalah:
12

 

a. Guru PAI sebagai Pengelola Kelas, sebagai pengelola pelajaran di dalam 

kelas guru PAI harus mempuyai kemampuan dalam mengelola seluruh 

tahapan proses belajar-mengajar. Dan kegiatan yang terpenting dalam 

proses belajar mengajar ialah menciptakan situasi dan kondisi yang 

kondusif dengan sebaik-baiknya, sehinnga memungkinkan para siswa 

belajar secara maksimal. 

b. Guru PAI sebagai Perancang Pengajaran, seorang guru PAI harus 

senantiasa mampu dan siap merancang kegiatan belajar mengajar yang 

berhasil dan berdaya guna. 

c. Guru PAI sebagai Evaluator, sebagai penilai hasil pembelajaran siswa. 

Fungsi ini menghendaki guru PAI untuk senantiasa mengikuti taraf 

perkembangan kemajuan pestasi belajar atau kinerja akademik siswa 

dalam kurun waktu pembelajaran. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa guru PAI tidak hanya 

sebagai ujung tombak pendidikan, akan tetapi guru PAI juga berperan 

sebagai pengelola kelas, perancang pengajaran juga sebagai evaluator 

untuk memajukan mutu pendidikan. 

Hal lain dikemukakan oleh Cece Wijaya; dkk, bahwa peran guru 

PAI sangat beragam, diantaranya adalah:
13

 

                                                           
12

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 1999), hal 25. 
13

 Cece Wijaya, dkk; Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 1992), hal. 107-108. 
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a. Guru PAI sebagai Pembimbing; seorang guru PAI bukan satu-satunya 

penyampai informasi dan satu-satunya sumber pengetahuan bagi para 

peserta didik, guru PAI hanya bertugas sebagai pembangkit motivasi 

belajar siswa. 

b. Guru PAI sebagai Pengatur Lingkungan; pada hakikatnya mengajar 

itu adalah mengatur lingkungan agar terjadi proses belajar-mengajar 

yang baik. Seorang guru PAI harus bisa menciptakan suasana kelas 

seefektif mungkin sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman. 

c. Guru PAI sebagai Partisipan; guru PAI juga harus berperan sebagai 

peserta ajar yang baik, ia sebagai fasilitator yang mempengaruhi setiap 

masalah yang terjadi pada mata pelajaran, ia yang memberikan arah 

dan jalan keluar ketika peserta didik melakukan diskusi. 

d. Guru PAI sebagai Konselor; guru PAI juga berperan sebgai konselor 

yang bertugas untuk memberikan nasehat kepada anak didik sesuai 

dengan kebutuhannya. Kepada siswa yang mengalami kesulitan 

belajar seorang guru PAI harus dapat memberikan penyembuhan 

apalagi kepada para peserta didik yang berkasus, maka seorang guru 

PAI harus dapat memberikan nasehat sehingga anak tidak terjerumus 

ke dalam hal-hal yang negatif. 

e. Guru PAI sebagai Supervisor; guru PAI juga berperan sebagai seorang 

pengawas yang memantau kegiatan belajar mengajar, sehingga 

keadaan kelas tetap dalam keadaan kondusif dan kegiatan beajar 

mengajar dapat berjalan dengan lancar. 
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f. Guru PAI sebagai Motivator; guru PAI harus dapat memberikan 

motivasi belajar kepada para peserta didik sehingga semangat untuk 

belajar mereka tetap tinggi. Dalam setiap pelajarnnya tidak bosan-

bosannya seorang guru PAI mengingatkan peserta didik untuk 

memerangi sifat malas supaya dalam setiap proses belajar mengajar 

mereka memiliki semangat yang tinggi. 

Dari kedua pendapat di atas, maka dapat  diambilkesimpulan 

bahwa, peran seorang guru PAI tidak hanya sebagai pendidik saja 

melainkan sebagai motivator, konselor dan partisipan bagi peserta 

didik sehingga menjadikan peserta didik yang bisa diharapkan oleh 

kedua orang tua dan guru PAI, serta mereka mampu menghadapi 

kehidupan dimasa yang akan datang yang penuh dengan tantangan. 

Berikut adalah beberapa peran guru dalam pendidikan yang 

harus diketahui dan dipahami oleh guru PAI agar dapat melaksanakan 

tugasnya dalam mendidik dan membimbing peserta didik guna 

membentuk karakter yang baik sesuai dengan norma-norma agama 

yang berlaku saat ini. Diantara peran itu antara lain: 

1) Peran guru PAI sebagai contoh atau model; guru PAI harus 

berakting sebagai seorang contoh atau model bagi siswa-

siswanya. Dalam banyak kasus guru tidak menyadari peranan 

mereka sebagai contoh atau model.
14

 Al-Ghozali menasehatkan 

kepada guru agar senantiasa menjadi teladan dan pusat perhatian 
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 Sri Esti Wuryani Djiwandono, Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Grasindo, 2006), hal. 29. 
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bagi siswanya. Guru harus mempunyai karisma tinggi. Semua 

perkataan, sikap dan perbuatan yang baik darinya akan 

memancarkan kepada siswanya.
15

 

2) Peran guru PAI sebagai Teladan (Uswatun Hasanah); guru PAI 

yang dapat ditiru atau dicontoh tidak perlu diragukan lagi. Ini 

merupakan suatu perilaku yang mulia yang menjadi teladan bagi 

umat manusia.
16

 

2. Pengertian Guru 

Guru adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit ia telah 

merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab 

pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua. Mereka ini, tatkala 

menyerahkan anaknya ke sekolah, sekaligus berarti pelimpahan tanggung 

jawab pendidikan anaknya kepada guru. Hal itupun menunjukkan pula bahwa 

orang tua tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada sembarangan 

guru/sekolah karena tidak sembarang orang dapat menjabat guru.
17

 

Slameto Menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Belajar dan 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya: 

“Guru hanya merupakan salah satu diantara berbagai sumber 

dan media belajar. Maka dengan demikian peranan guru dalam 

belajar ini menjadi lebih luas dan lebih mengarah kepada 

peningkatan motivasi belajar anak. Melalui perannya sebagai 

pengajar, guru diharapkan mampu mendorong anak untuk 
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 Abidin Ibnu Rush, Pemikiran Al-Ghozali Tentang Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka 
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senantiasa belajar dalam berbagai kesempatan melalui berbagai 

sumber dan media”.
18

 

 

Dalam konteks belajar di sini tidak hanya belajar di ruang kelas yang 

biasa para peserta didik lakukan setiap harinya, tetapi belajar apa saja selama 

hal yang dipelajari itu merupakan hal yang berdampak positif dan baik bagi 

para peserta didik khususnya dan bagi orang yang ada di sekitar mereka pada 

umumnya, serta sebagai sebuah usaha untuk meningkatkan dan 

mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh para peserta didik. Peran 

seorang guru PAI yang benar-benar menjadi seorang umat Islam yang selalu 

menegakkan syari’at agama Islam. 

3. Pengertian Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Pengertian dari Pendidikan Agama Islam (PAI), menurut Zakiah 

Daradjat, dkk dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam 

mengartikan bahwa Pendidikan Agama Islam ialah usaha berupa bimbingan 

dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya 

dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya 

sebagai pandangan hidup (way of life).
19

 

Guru agama berbeda dengan guru-guru bidang studi lainnya. Guru 

agama di samping melaksanakan tugas pengajaran, yaitu memberitahukan 

pengetahuan keagamaan, ia juga melaksanakan tugas pengajaran dan 

pembinaan bagi peserta didik, ia membantu pembentukan kepribadian, 
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pembinaan akhlak serta menumbuhkembangkan keimanan dan ketaqwaan 

para peserta didik.
20

  

Menurut Zuhairini dkk, guru agama Islam merupakan pendidik yang 

mempunyai tanggung jawab dalam membentuk kepribadian Islam anak didik, 

serta bertanggung jawab terhadap Allah Swt. Dia juga membagi tugas guru 

agama Islam sebagai berikut:
 21

 

1). Mengajarkan ilmu pengetahuan Islam 

2). Menanamkan keimanan dalam jiwa anak. 

3). Mendidik anak agar taat menjalankan agama. 

4). Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia. 

4. Pengertian Pendidikan Karakter 

Kata Karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai 

makna tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dengan yang lain, watak.
22

 

Menurut Doni Koesoema Albertus, karakter diasosiasikan dengan 

temperamen yang memberinya sebuah definisi yang menekankan ilmu 

psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan. Di 

sini, karakter dianggap sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap 

sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari seseorang, yang 
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bersumber-sumber dari bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya 

pengaruh keluarga pada masa kecil dan bawaan seseorang sejak lahir.
23

 

Menurut Musfiroh, karakter mengacu kepada serangkaian sikap 

(attitudes), perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan 

(skills). Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau 

menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan 

dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, 

kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. 

Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut 

dengan berkarakter mulia.24 

Pendidikan karakter atau oleh para pendidik sering disebut sebagai 

pendidikan watak, dan itu adalah sebuah proses pembelajaran untuk 

menanamkan nilai-nilai luhur budi pekerti atau akhlak mulia yang berakar 

pada ajaran agama, adat-istiadat, dan nilai-nilai keindonesiaan, dalam rangka 

mengembangkan kepribadian peserta didik supaya menjadi manusia yang 

bermartabat, menjadi warga bangsa yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai  

luhur bangsa dan agama. Untuk membangun karakter bangsa ini, sejumlah 

nilai yang perlu dikembangkan dan ditanamkan kepada peserta didik antara 

lain adalah keimanan dan ketaqwaan, keadilan dan kesetaraan, nasionalisme 

dan patriotisme, kemandirian dan jati diri bangsa, demokrasi dan tanggung 
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jawab, kearifan, toleransi dan menghormati sesama, di samping nilai-nilai 

kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, dan keteladanan.
25

 

5. Pengertian Kegiatan 

Kegiatan adalah aktivitas kegairahan, usaha, pekerjaan, kekuatan dan 

ketangkasan (dalam berusaha).
26

 Segala usaha atau pekerjaan yang telah 

menjadi program serta sudah tersusun dalam rencana kerja Remaja Masjid 

(REMAS) ” Baitul Hikmah” SMA Negeri 3 Bantul.  

 

F. Metode Penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
27

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) yang bersifat kualitatif yakni penelitian yang 

lakukan untuk memahami fenomena sosial dari pandangan pelakunya.
28

 

Penelitian deskreptif kualitatif merupakan penulisan lapangan atau 

kancah (field research), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya 
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dilakukan di lapangan, seperti lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga, 

organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pemerintahan.
29

 

Dengan penelitian kualitatif ini penulis mengumpulkan data-data terkait 

tentang Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Upaya Mewujudkan 

Pendidikan Karakter pada Kegiatan Remaja Masjid (REMAS) “Baitul 

Hikmah” SMA Negeri 3 Bantul Yogyakarta. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu 

pendekatan Psikologi Pendidikan. Pendekatan ini digunakan karena pada 

asasnya adalah sebuah disiplin psikologi yang khusus mempelajari, meneliti, 

dan membahas seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses 

pendidikan itu yang meliputi tingkah laku belajar, tingkah laku mengajar dan 

tingkah laku belajar mengajar.
30

 

Dengan menggunakan pendekatan Psikologi Pendidikan ini penulis 

telah menemukan temuan-temuan empiris berkenaan dengan rumusan 

masalah yang dipecahkan dan dianalisis sesuai dengan fokus penulis dalam 

melakukan penelitian ini. 

3. Metode Penentuan Subyek 

Subyek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang 

memiliki data mengenai variable-variabel yang diteliti.
31
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Adapun subjek dari penelitian yang dijadikan sebagai nara sumber untuk 

memperoleh informasi guna mengumpulkan data di lapangan adalah: 

a. Guru Pendidikan Agama Islam sebagai narasumber pokok dalam 

penelitian yang penulis lakukan, karena guru PAI berperan dalam 

upaya mewujudkan pendidikan karakter pada kegiatan REMAS 

b. Kepala Sekolah di sini sebagai narasumber terkait gambaran umum 

SMA Negeri 3 Bantul dan terkait dengan pengamatan dan 

pengawasannya terhadap peran guru PAI dalam mewujudkan 

pendidikan karakter pada kegiatan REMAS 

c. Peserta didik yang menjadi pengurus dan anggota REMAS yang 

menjadi obyek dari peran guru PAI dalam upaya mewujudkan 

pendidikan karakter pada kegiatan REMAS. 

Sedangkan penekanan yang penulis tekankan dalam hal obyek 

penelitian adalah pada peran guru Pendidikan Agama Islam dalam kegiatan 

REMAS dan upaya yang dilakukan oleh guru PAI dalam mewujudkan 

pendidikan karakter pada kegiatan REMAS SMA Negeri 3 Bantul. 

Sedangkan dalam segi operasional pada penelitian ini penulis menggunakan 

teknik populasi penentuan subyek. 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga 
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bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.
32

 

Populasi yang penulis maksud adalah guru Pendidikan Agama Islam 

dan para peserta didik yang menjadi pengurus dan anggota REMAS yang 

berjumlah dua puluh enam peserta didik, yang terdiri dari lima peserta didik 

laki-laki dan dua puluh satu peserta didik perempuan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang mendukung dan relevan dengan 

penelitian yang dilakukan, maka penulis menggunakan beberapa metode 

antara lain: 

a. Metode Wawancara 

Wawancara adalah merupakan pertemuan antara dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
33

 

Dengan metode wawancara atau interview yang penulis lakukan ini, 

penulis telah mendapatkan penjelasan mengenai apa saja peran guru PAI 

dalam kegiatan REMAS, upaya guru PAI dalam mewujudkan pendidikan 

karakter dalam setiap kegiatan REMAS, yang penulis ajukan langsung 

pertanyaannya kepada guru PAI yang bersangkutan, kemudian latar belakang 

dibentuknya REMAS, jumlah keseluruhan dari pengurus dan anggota 

REMAS, serta program kerja dan kegiatan apa saja yang diselenggarakan 
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oleh para pengurus dan anggota REMAS, yang data tersebut telah penulis 

peroleh dari para peserta didik yang menjadi pengurus dan anggota REMAS 

SMA Negeri 3 Bantul Yogyakarta. 

b. Metode Dokumentasi 

Metode ini merupakan salah satu metodologi penelitian sosial. Pada 

intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri 

data histori.
34

 

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat, atau mencatat 

suatu laporan yang sudah tersedia.
 35

 

Dengan metode dokumentasi ini penulis memperoleh data-data 

mengenai gambaran umum dari REMAS mulai dari sejarah berdirinya 

REMAS, jumlah pengurus dan anggota REMAS, program kerja yang terdiri 

dari jumlah dan macam-macam kegiatan dari REMAS, sarana dan prasarana 

(barang-barang inventaris) pendukung yang digunakan oleh REMAS dalam 

melaksanakan seluruh program kerja dan kegiatannya. 

c. Metode Observasi 

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau 

cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung.
 36

 

Penulis melakukan penelitian ini dengan cara datang langsung ke SMA 

Negeri 3 Bantul dan melakukan pengamatan langsung mengenai: 
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1) Peran guru PAI dalam setiap kegiatan REMAS. 

2) Segala upaya yang dilakukan oleh guru PAI dalam mewujudkan 

pendidikan karakter melalui kegiatan REMAS. 

3) Segala macam kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus dan 

anggota REMAS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar 

ruang kelas bahkan di luar sekolah. 

4) Kantor REMAS yang juga merupakan tempat merumuskan agenda 

atau merapatkan kegiatan yang akan dilakukan oleh jajaran anggota 

dan pengurus REMAS. 

5) Sarana dan prasarana (barang-barang inventaris) yang menjadi 

pendukung seluruh kegiatan REMAS. 

5. Metode Analisis Data 

Setelah data diperoleh melalui beberapa metode, selanjutnya dilakukan 

tahapan menyeleksi dan menyusun data tersebut. Agar data mempunyai arti 

maka data tersebut diolah dan dianalisis. Adapun analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan 

dan menjelaskan data-data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian. 

Adapun langkah-langkah yang diambil dalam analisis data ialah sebagai 

berikut:
37

 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data secara terstruktur dan sistematis dari lapangan yang 

dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian selama 

                                                           
37

 Sugiyono, Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 
(Bandung: CV Alfabeta, 2009), hal. 247-252. 



29 
 

pengumpulan data tersebut berlangsung data-data yang ada dianalisis untuk 

diperoleh temuan-temuan empiris. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan tertulis lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis, 

jadi di dalamnya nanti lebih kepada penganalisaan data sendiri. 

c. Penyajian Data 

Penyajian data dibatasi sebagai kesimpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Oleh karena itu semua data yang ada dilapangan dianalisis sehingga 

memunculkan deskripsi tentang pembentukan karakter secara jelas. 

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran yang utuh 

dari obyek penulisan/proses penarikan kesimpulan didasarkan pada 

penggabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang sesuai pada 

penyajian data. Melalui informasi tersebut, penulis dapat melihat obyek 

penelitian. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. 

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau pembanding terhadap data. Dalam penulisan ini digunakan triangulasi 
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melalui sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam penulisan kualitatif. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam penelaahan karya ilmiah ini, penulis 

membagi skripsi ini menjadi empat bab, yang dikelompokkan menjadi: 

BAB I: berisi tentang pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, 

Kajian Pustaka, Landasan Teori, Metode Penulisan dan Sistematika 

Pembahasan. 

BAB II: bagian isi yang di dalamnya mencakup gambaran umum 

mengenai kondisi sekolah, mulai dari letak geografis, sejarah berdirinya 

sekolah, keadaan peserta didik dan guru, serta keadaan sarana dan prasarana 

penunjang, gambaran umum REMAS mencakup kepengurusan, jumlah 

anggota, jenis kegiatan yang menjadi agenda REMAS serta daftar barang-

barang inventaris penunjang setiap kegiatan REMAS. 

BAB III: bagian ini berisi tentang analisis dan pembahasan tentang 

peran guru Pendidikan Agama Islam dalam kegiatan REMAS dan upaya 

mewujudkan pendidikan karakter pada kegiatan Remaja Masjid (REMAS) 

Baitul Hikmah SMA Negeri 3 Bantul Yogyakarta. 
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BAB IV: bagian penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang 

telah dilakukan, saran-saran dan lampiran-lampiran yang mendukung dengan 

penelitian yang penulis lakukan. 



 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan dalam penelitian ini, tentang 

peran guru Pendidikan Agama Islam dalam upaya mewujudkan pendidikan 

karakter pada kegiatan Remaja Masjid (REMAS) Baitul Hikmah SMA 

Negeri 3 Bantul Yogyakarta. Maka penulis menarik kesimpulan bahwa 

penulis menemukan temuan-temuan empiris sebagai jawaban dari rumusan 

masalah yang penulis tentukan dalam penelitian ini. 

1. Terdapat delapan nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh pengurus dan 

anggota REMAS yang penulis temukan selama melaksanakan penelitian. 

Nilai-nilai karakter tersebut adalah religius, disiplin, tanggung jawab, 

jujur, peduli sesama, hormat dan santun, kerja keras dan cinta damai. 

Dari kedelapan nilai-nilai di atas menunjukkan proses perwujudan 

karakter yang ada dalam kegiatan REMAS berjalan dengan baik dan 

terprogram sesuai dengan rancangan yang telah ada. Kedelapan nilai-

nilai tersebut telah ada dalam diri dan dilaksanakan oleh para pengurus 

dan anggota REMAS, yang terbentuk melalui proses perwujudan 

karakter yang telah berlangsung.  

2. Peran guru PAI dalam Kegiatan REMAS menjadi bukti terwujudnya 

pendidikan karakter melalui kegiatan REMAS, guru PAI menjadi sosok 

yang berpengaruh dalam kegiatan REMAS terkait perannya dalam setiap 

kegiatan REMAS. Terdapat empat peran guru PAI dalam kegiatan 
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REMAS, yaitu guru PAI sebagai konseptor, guru PAI sebagai pembina 

REMAS, guru PAI sebagai pembimbing REMAS dan guru PAI sebagai 

penasihat REMAS. Peran guru PAI tidak hanya mengajarkan materi di 

dalam kelas seputar PAI saja, tetapi lebih dari pada itu guru PAI menjadi 

panutan, memberikan contoh atau suri teladan agar tidak hanya 

berperilaku terpuji , tetapi juga dapat menjadi inspirator atau menjadi 

sosok yang menginspirasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dapat 

diartikan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain yang hidup di 

sekitarnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

3. Beberapa upaya yang dilaksanakan oleh guru PAI sebagai upaya untuk 

mewujudkan pendidikan karakter, antara lain: sebagai suri teladan, 

intensifitas bimbingan, integrasi kurikulum, pemaksimalan kontribusi 

pengelola sekolah serta evaluasi. Segala upaya yang telah dilaksanakan 

oleh guru PAI menunjukkan hasil yang baik terkait dengan program 

perwujudan pendidikan karakter selama dua tahun berjalan, dari upaya-

upaya yang dilakukan oleh guru PAI di atas itu memiliki tujuan agar 

dapat mewujudkan pendidikan karakter pada REMAS khususnya dan 

juga untuk seluruh lapisan warga SMA Negeri 3 Bantul demi terciptanya 

generasi bangsa yang berkepribadian tangguh dan berbudi pekerti mulia. 

 

B. Saran-saran 

 Demi terwujudnya pendidikan karakter yang efektif dan maksimal, 

penulis memberikan beberapa saran antara lain: 
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1. Bagi Kepala Sekolah: 

a. Kepala sekolah hendaknya membuat melakukan pembinaan 

berkala atau terjadwal bagi guru PAI, dengan mendatangkan tim 

pembinaan ataupun mengirimkan guru PAI pada kegiatan-kegiatan 

workshop guru PAI demi meningkatkan kompetensi guru PAI 

yang bersangkutan, seperti keempat kompetensi guru (kompetensi 

pedagogik, sosial, profesional, kepribadian dan juga sebagai wujud 

dukungan serta dorongan terhadap guru PAI dalam mewujudkan 

pendidikan karakter di SMA Negeri 3 Bantul melalui REMAS.  

b. Kepala sekolah agar dapat dapat selalu memberikan perhatian 

penuh terhadap segala kegiatan dan program dari REMAS, karena 

dengan adanya perhatian penuh dan intensif, dapat menjadi 

motivasi bagi kepada segenap pengurus dan anggota REMAS dan 

dapat menumbuhkan rasa semangat mereka dalam mengelola 

REMAS serta semangat untuk terus belajar mencari ilmu agama di 

bangku sekolah. 

2. Bagi Guru PAI 

a. Kepada guru PAI hendaknya bisa lebih mengakrabkan diri kepada 

para pengurus dan anggota REMAS, baik itu disaat mengadakan 

bimbingan terhadap mereka maupun dalam kesempatan-

kesempatan yang  lainnya dalam lingkungan sekolah, tanpa 

mengabaikan norma-norma pergaulan antara seorang guru dengan 

peserta didik, terlebih mereka sudah beranjak dewasa, yang sudah 
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mengetahui batas-batas koridor dalam bergaul dengan lawan jenis 

atau yang bukan muhrim. 

b. Kepada guru PAI hendaknya juga dapat menjadi motivator para 

pengurus dan anggota REMAS, sehingga mereka bisa termotivasi 

untuk selalu dan terus belajar berbagai ilmu baik itu dibidang 

agama maupun dibidang yang lainnya selama itu adalah hal yang 

positif, selama masih muda. 

c. Guru PAI hendaknya dapat menjadi sosok yang dikagumi dan 

dipanuti oleh para pengurus dan anggota REMAS dalam kehidupan 

sehari-hari, sebagai sorang yang berakhlak dan berbudi pekerti 

mulia. 

3. Bagi para Pengurus dan Anggota REMAS 

a. Para pengurus dan anggota REMAS hendaknya dapat terus 

berperilaku sesuai dengan norma-norma agama Islam dan hukum 

yang berlaku, sebagai bentuk pengaplikasian atas segala ilmu yang 

mereka dapatkan terutama tentang nilai-nilai karakter-karakter 

yang sudah melekat dalam diri masing-masing individu. 

b. Hendaknya para pengurus dan anggota REMAS juga tidak 

melupakan tugas utama mereka sebagai peserta didik yaitu belajar, 

untuk selalu bersemangat dan berjuang dalam mencari ilmu. 
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hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis ucapkan, jazakumullah 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

















PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Guru PAI (Bapak Drs. H. Mulyono) 

1. Menurut Bapak, apa itu pendidikan karakter? 

2. Apakah sama antara pendidikan karakter dan pendidikan akhlak? 

3. Apa pendapat Bapak terkait SMA Negeri 3 Bantul sebagai Rintisan 

Sekolah Berkarakter dan Budaya Bangsa? 

4. Apakah program pendidikan karakter sudah diterapkan di SMA Negeri 3 

Bantul? 

5. Apakah Bapak mendukung adanya program pendidikan karakter itu 

sendiri? 

6. Apakah disetiap kegiatan ekstra/selain kegiatan KBM (kegiatan belajar 

mengajar) di kelas diterapkan program pendidikan karakter? 

7. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Negeri 3 Bantul? 

8. Bagaimana peran guru PAI dalam pembentukan karakter peserta didik? 

9. Bagaimana penerapan pendidikan karakter pada kegiatan REMAS? 

10. Apakah program pendidikan karakter yang ada di SMA Negeri 3 Bantul 

sudah berjalan dengan maksimal? 

11. Selain bapak apakah pihak sekolah juga mendukung program pendidikan 

karakter yang ada di sekolah ini? 

12. Apakah guru-guru mata pelajaran lain juga mendukung dan mewujudkan 

pendidikan karakter yang ada di sekolah ini? 



13. Setiap hari apa saja Bapak mengadakan bimbingan kegiatan REMAS? 

14. Apakah kegiatan yang menjadi program REMAS di dalamnya disisipi  

dengan penanaman pendidikan karakter? 

15. Kira-kira pendidikan karakter yang seperti apa yang cenderung 

ditanamkan dalam kegiatan REMAS itu sendiri? 

16. Apakah Bapak mewujudkan pendidikan karakter melalui REMAS? 

17. Kalau Iya, faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan 

penghambat bapak dalam mewujudkan pendidikan karakter melalui 

REMAS? 

18. Apakah bapak melakukan evaluasi terhadap proses perwujudan 

pendidikan karakter dalam REMAS? 

19. Apakah ada perbedaan yang signifikan, karakter antara peserta didik 

yang mengikuti REMAS dan peserta didik yang tidak mengikuti 

REMAS? 

20. Apakah tingkat toleransi yang ada di antara siswa sudah terjalin dengan 

baik? 

21. Apakah bapak menanamkan nilai-nilai pendidikan damai/cinta damai 

dalam bimbingan REMAS? 

22. Apakah terjadi perbedaan (pengelompokkan) antara siswa yang satu 

dengan siswa yang lain terkait kegiatan REMAS (kalaupun ada,kira-kira 

karena apa ya pak, apakah karena dari segi karakter/yang lainnya)? 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Anggota atau Pengurus REMAS (Budi Kelas XI IPA 4 / Ketua 

REMAS Periode 2011/2012) 

1. Sejak kapan adik menjadi anggota REMAS? 

2. Kenapa adik tertarik untuk menjadi anggota REMAS? 

3. Apakah manfaat yang adik bisa ambil dari mengikuti REMAS? 

4. Bagaimana dengan program kegiatan REMAS? 

5. Adik pernah dengar tentang istilah pendidikan karakter? 

6. Kalau Adik pernah dengar tentang pendidikan karakter, apakah yang 

adik ketahui tentang pendidikan karakter? 

7. Apakah program kegiatan yang ada di REMAS mendukung dengan 

program pendidikan karakter? 

8. Apakah adik menjunjung tinggi rasa toleransi terhadap teman? 

9. Adek pernah tidak tawuran, kalau pernah kenapa, kalau tidak kenapa, 

(adek mau tidak tawuran)? 

10. Apa pendapat adik tentang adanya ketidakadilan terhadap sesama 

manusia, dalam kehidupan sehari-hari (misalnya terkait komersialisasi 

pendidikan)? 

11. Menurut adek bagaimana peran guru PAI adek dalam kegiatan REMAS? 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Bapak Kepala Sekolah (Bapak Drs. Endah Harjanto, M. Pd) 

1. Apakah program yang Bapak canangkan terkait SMA Negeri 3 Bantul 

sebagai RSBKB (Rintisan Sekolah Budaya dan Karakter Bangsa) untuk 

mewujudkan pendidikan karakter? 

2. Menurut Bapak apakah guru-guru yang mengajar di sini turut 

mendukung terwujudnya pendidikan karakter? 

3. Apa pendapat Bapak tentang REMAS SMA Negeri 3 Bantul? 

4. Kira-kira Bapak dapat merasakan perbedaan antara siswa yang 

mengikuti REMAS dan tidak mengikuti REMAS? 

5. Sarana dan prasarana apa saja yang menjadi faktor pendukung dan 

penghambat dalam proses perwujudan pendidikan karakter? 

6. Bagaimana komentar bapak tentang karakter peserta didik SMA Negeri 

3 Bantul? 



PEDOMAN OBSERVASI 

1. Letak geografis SMA Negeri 3 Bantul. 

2. Keadaan sarana dan prasarana SMA Negeri 3 Bantul. 

3. Bentuk-bentuk kegiatan REMAS SMA Negeri 3 Bantul. 

4. Keadaan, aktifitas, perilaku pengurus dan anggota REMAS SMA Negeri 3 

Bantul. 

5. Keadaan sarana dan prasarana REMAS SMA Negeri 3 Bantul. 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Letak Geografis, Sejarah singkat berdirinya SMA Negeri 3 Bantul. 

2. Struktur organisasi SMA Negeri 3 Bantul. 

3. Keadaan guru, karyawan dan peserta didik SMA Negeri 3 Bantul. 

4. Keadaan sarana dan prsarana SMA Negeri 3 Bantul. 

5. Identitias denah SMA Negeri 3 Bantul. 

6. Sejarah singkat dibentuknya REMAS SMA Negeri 3 Bantul. 

7. Keadaan kepengurusan REMAS SMA Negeri 3 Bantul. 

8. Program kerja REMAS SMA Negeri 3 Bantul. 

9. Keadaan sarana dan prasarana REMAS SMA Negeri 3 Bantul. 

10. Bentuk-bentuk kegiatan REMAS SMA Negeri 3 Bantul. 



Catatan Lapangan I 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 

Hari/ Tanggal   : Senin, 12 November 2012 

Jam    : 06.30 – 07.00 

Tempat/Lokasi  : Lingkungan SMA Negeri 3 Bantul 

Sumber Data/ Informan : SMA Negeri 3 Bantul 

 

Deskripsi Data :  

 Sumber data adalah SMA Negeri 3 Bantul yang terletak di Kampung 

Gaten, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY). Observasi ini dilakukan untuk mengetahui letak 

geografis SMA Negeri 3 Bantul Yogyakarta. Lingkungan SMA N 3 Bantul 

masih dalam berupa persawahan, sebelah utara merupakan persawahan, sebelah 

barat persawahan, dan sebelah timur perkampungan penduduk 

 Letak SMA Negeri 3 Bantul adalah berada sebelah selatan Kota 

Yogyakarta kurang lebih 12 Km dari Kota Yogyakarta, letaknya di dekat Kota 

Bantul, tepatnya berada sebelah timur Masjid Agung “Manunggal” Bantul. 

 

Interpretasi  :  

 Lokasi SMA Negeri 3 Bantul terletak di daerah pinggiran kota yang 

cukup mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar, meskipun 

berada di dekat jalan raya, tetapi tidak merupakan jalan utama menuju 

Kota Bantul. 

 

 



Catatan Lapangan II 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/ Tanggal   : Selasa, 13 November 2012 

Jam    : 08.30 – 09.00 

Tempat/Lokasi  : Ruang Kepala Sekolah 

Sumber Data/ Informan : Bapak Drs. Endah Harjanto, M. Pd (Kepala 

Sekolah SMA Negeri 3 Bantul) 

 

Deskripsi Data :  

 Informan adalah Kepala Sekolah, wawancara dilaksanakan di ruang 

Kepala Sekolah. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menyangkut tentang 

pendidikan karakter yang dilaksanakan, serta peran guru PAI dalam 

pembentukan karakter pada anggota dan pengurus REMAS SMA Negeri 3 

Bantul. 

 Dari hasil wawancara didapatkan keterangan bahwa pelaksanaan 

pendidikan karakter di fokuskan pada karakter tertentu, yaitu Religius, 

Kejujuran, Kerja Keras, Peduli dan TAPAK JUJUR (Transparan, Akuntabel, 

Profesional, Asah, Asih, Asuh, Kebersamaan dan Jujur. Sedangkan peran guru 

PAI dalam pembentukan karakter sangat dominan, karena guru PAI menjadi 

“leader sector” dalam pendidikan karakter. 

 Interpretasi  :  

 Pendidikan karakter menjadi salah satu program penting di SMA Negeri 

3 Bantul. 

 Pendidikan karakter difokuskan pada karakter-karakter tertentu dalam 

praktek pelaksanaannya. 

 Guru PAI memiliki peran yang sangat dominan dalam perwujudan 

pendidikan karakter. 



Catatan Lapangan III 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/ Tanggal   : Selasa, 13 November 2012 

Jam    : 09.00 – 09.30 

Tempat/Lokasi  : Masjid Al Hikmah SMA Negeri 3 Bantul 

Sumber Data/ Informan : Rizki Hadi Budi M, siswa kelas XI IPA 4 (Ketua 

REMAS) 

 

Deskripsi Data :  

 Informan adalah Ketua REMAS periode 2011/2012, wawancara 

dilaksanakan di saat jeda kegiatan pembelajaran atau istirahat. Pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan menyangkut peran guru PAI pada kegiatan REMAS. 

 Dari hasil wawancara dengan informan terungkap bahwa peran dan 

kinerja guru PAI selama ini pada kegiatan REMAS adalah sebagai penasehat, 

pengarah serta pembimbing. 

 

Interpretasi  :  

 Peran guru PAI dalam kegiatan REMAS sebagai seseorang yang 

mengarahkan, membimbing, serta menasehati para anggota REMAS dari 

mulai perencanaan samapi pelaksanaan  program REMAS. 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan IV 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/ Tanggal   : Rabu, 14 November 2012 

Jam    : 08.00 – 08.30 

Tempat/Lokasi  : Ruang Staff SMA Negeri 3 Bantul 

Sumber Data/ Informan : Guru PAI Bapak Drs. H. Mulyono 

 

Deskripsi Data :  

 Informan adalah guru PAI SMA Negeri 3 Bantul. Wawancara 

dilaksanakan di ruang staff, disela-sela kesibukan beliau di meja kerjanya. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seputar proses pelaksanaan pendidikan 

karakter pada REMAS di SMA Negeri 3 Bantul. 

 Dari hasil wawancara tersebut diperoleh data bahwa proses pelaksanaan 

perwujudan pendidikan karakter pada kegiatan REMAS sudah berjalan bagus, 

tetapi belum maksimal sudah berjalan kurang lebih 50%. Pendidikan karakter 

sudah terintegrasikan dengan program kegiatan REMAS. Peran guru PAI dalam 

membentuk karakter dalam kegiatan REMAS lebih cenderung pada nilai 

religius. Sejauh ini tidak ada hambatan yang berarti terkait perwujudan program 

pendidikan karakter. 

 

Interpretasi  :  

 Peran guru PAI dalam mewujudkan pendidikan karakter dalam kegiatan 

REMAS sudah baik. 

 Program pendidikan karakter belum berjalan maksimal masih sekitar 

50% 

 



Catatan Lapangan V 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 

Hari/ Tanggal   : Rabu, 14 November 2012 

Jam    : 08.30 – 10.00 

Tempat/Lokasi : Mushola Baitul Hikmah (Kantor REMAS) SMA 

Negeri 3 Bantul 

Sumber Data/ Informan : - 

 

Deskripsi Data :  

 Objek penelitian merupakan kegiatan keseharian REMAS di sekolah, 

observasi ini dilakukan pada saat para pengurus dan anggota REMAS 

melaksanakan kegiatan REMAS di sela-sela jam istirahat ataupun di luar 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung. Adapun tujuan dilaksanakan 

observasi ini untuk mengetahui apa saja peran guru PAI dalam kegiatan 

REMAS serta apa pengaruhnya bagi  pembentukan karakter bagi para pengurus 

dan anggota REMAS. 

 Dari hasil observasi terungkap bahwa peran guru PAI sangat nampak 

dalam kegiatan REMAS. Guru aktif melakukan bimbingan, pengarahan dan 

memberikan nasehat kepada para anggota dan pengurus REMAS, terkait semua 

kegiatan yang sedang dilakukan dan menjadi program REMAS.  

 

Interpretasi  :  

 Peran guru PAI sangat dominan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan 

oleh REMAS. 

 Guru PAI mengarahkan, membimbing serta menasehati para pengurus 

ataupun anggota REMAS. 



Catatan Lapangan VI 

Metode Pengumpulan Data : Dokumentasi 

Hari/ Tanggal   : Rabu, 14 November 2012 

Jam    : 08.30 – 10.00 

Tempat/Lokasi : Mushola Baitul Hikmah (Kantor REMAS) SMA 

Negeri 3 Bantul 

Sumber Data/ Informan : - 

Deskripsi Data :  

 Informan adalah pengurus REMAS yang bernama Husna Nisrina siswa 

kelas XI IPA 2, pengambilan data dilakukan disela-sela jeda pelajaran, yaitu 

ketika informan sedang istirahat dari kegiatan belajar di kelas. 

 Dari hasil dokumentasi diperoleh data mengenai program-program kerja 

REMAS, susunan kepengurusan dari REMAS, serta dokumen-dokumen lainnya 

yang terkait dengan REMAS yang berhubungan dengan REMAS yang data-dat 

tersebut mendukung dalam kelengkapan dokumentasi untuk penelitian ini. 

 

Interpretasi  :  

 Dari data yang diperoleh diketahui berbagai macam kegiatan serta 

program kerja REMAS 

 Dalam pengumpulan data-data dokumentasi yang ada, masih banyak 

arsip-arsip organisasi yang tidak disimpan dengan baik dan rapi, serta 

terkesan masih berantakan dan tidak tertata. 

 

 

 

 



Catatan Lapangan VII 

Metode Pengumpulan Data : Dokumentasi 

Hari/ Tanggal   : Jum’at, 16 November 2012 

Jam    : 09.15 – 10.00 

Tempat/Lokasi : Mushola Baitul Hikmah (Kantor REMAS) SMA 

Negeri 3 Bantul 

Sumber Data/ Informan : - 

 

Deskripsi Data :  

 Objek data merupakan sesuatu yang berhubungan dengan REMAS, 

terkait segala hal yang menjadi kepenilikan REMAS, seperti sarana dan 

prasarana dari REMAS, pengambilan data dilakukan ketika penulis berada di 

lingkungan SMA Negeri 3 Bantul, tepatnya penulis mengambil data di musholla 

Baitul Hikmah yang menjadi kantor REMAS. 

 Dari hasil pengambilan data diperoleh data tentang segala hal lebih 

tepatnya barang-barang yang menjadi sarana prasarana pendukung untuk 

menunjang segala kegiatan REMAS. Dari pengambilan data itu diketahui 

seberapa banyak property, perlengkapan serta sarana dan prasarana yang 

dimiliki REMAS kurang tertata rapi, belum dilakukan pengarsipan secara baik, 

jadi masih banyak data tentang perlengkapan yang dimiliki REMAS 

terbengkelai atau terlihat tidak terurus.   

 

Interpretasi  :  

 Dari pengambilan dokumentasi diperoleh data tentang berbagai hal 

terkait perlengkapan, sarana prasarana yang dimiliki REMAS 

 Perlu dilakukan pengarsipan dan pendataan terkait segala hal yang 

menjadi kepemilikan REMAS. 



PROGRAM KERJA REMAS BAITUL HIKMAH  

SMA NEGERI 3 BANTUL YOGYAKARTA 

PERIODE 2011/2012 

No Nama Kegiatan Waktu Sasaran 

1. Sholat Jum’at Setiap Hari 

Jum’at 

Semua Siswa/Siswi 

kelas X, XI, XII 

2. Pembuatan dan Pelaksanaan 

Jadwal Muazin 

Sebelum Sholat 

Zuhur 

Semua Siswa/Siswi 

kelas X, XI, XII 

3. Piket Membersihkan Masjid dan 

Piket Jum’atan 

Sebelum Salat 

Jum’at 

Anggota REMAS 

4. Pembuatan Mading Kondisional Anggota REMAS 

5.  Membuat Kaos Khusus Anggota 

REMAS 

Kondisoinal Anggota REMAS 

6. Qurban Hari Raya Idul 

Adha 

Seluruh Warga 

Sekolah dan 

Masyarakat Sekitar 

SMAN 3 

7. Buka Bersama (Buber) Setiap Bulan 

Ramadhan 

Anak Panti Asuhan 

8. Bakti Sosial (Baksos)  Setiap Bulan 

Ramadhan 

Siswa/siswi kelas 

X, XI, XII 

9. Outbond Kondisional Anggota REMAS 

10. Peringatan Hari Besar Islam Setiap 

Peringatan Hari 

Besar Islam 

Siswa/siswi kelas 

X, XI, XII 

 



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 

DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL 

SMA NEGERI 3 BANTUL 

Alamat: Gaten Trirenggo Bantul Telp. (0274) 6993432 

PENGURUS REMAS BAITUL HIKMAH PERIODE 2011/2012 

Pelindung  : H Kunu Mastadi, SH, MH ( Dewan Sekolah ) 

Penanggung Jawab : Drs. Endah Hardjanto, M. Pd. ( Kepala Sekolah ) 

Ketua   : 1. Rizki Hadi Budi M 

     2.  Husna Nisrina 

Sekretaris  : 1. Jefri Dimas Aziz 

     2. Amalia Nastiti 

Bendahara   : 1. Yuddi Saputra 

     2. Erika Wahyu W 

Anggota : 

1. Aina Salsabila 

2. Wahyu Hastuti 

3. Isnaini Nur Khasanah 

4.  Guritna Sri Wahyuningsih 

5.  Zudan Nur Rahmat 

6. Nurhafizah 

7. Kusmiyati Dwi Sari 

8. Tina Melia 

9. Putriana Nastiti 

10. Fitri Sayidati Mukaromah 

11. Ermi Rimawati 

12. Rizky Mufli Nurafifah    

13. Riyani 

14. Ninik Hernisa 

15. Auf Agung  

16. Dwi Sari Fatimah 

17. Rofiatun Nur Latifah 

18. Anisa Nurul Amiatun 

19. Evi Yulianti 

20. Isna Anesia 

    



 

 

1. Gedung SMAN 3 tampak dari atas 

     

 

 

 

 

 

 

 

2. Gedung Masjid “Baitul Hikmah” 

 

 

3. Kegiatan Sholat Jum’at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Acara Buka Bersama REMAS dengan 

Anak-Anak Panti Asuhan 

 

 

 

5. Kegiatan Sholat Jama’ah Dhuhur 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Praktek Manasik Haji 
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