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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Persoalan karakter peserta didik baik ditingkat Sekolah Dasar hingga 

Perguruan Tinggi menjadi hal urgen yang tidak bisa ditawar dan ditolelir untuk di 

tunda penanganannya, khususnya di Indonesia. Problem yang sampai saat ini menjadi 

persoalan besar penghambat pembangunan sumber daya manusia adalah, korupsi, 

narkoba, tawuran antar remaja, geng motor, seks bebas, hedonis,  maupun persoalan 

ekonomi dan sosial lainnya.  

Pendidikan  agama diharapkan mampu dalam memberikan pembinaan  

karakter lewat pembelajaran agama, artinya sebagai guru Al-Islam yang setiap tutur 

kata, perbuatan dan tingkah lakunya diperhatikan serta ditiru oleh siswa, maka  harus 

mencerminkan sosok panutan serta tauladan dalam menciptakan karakter didalam 

kehidupan sehari-hari  bagi siswanya.  

Sekolah yang menjadi wadah dalam mendidik, membimbing, mengarahkan 

seharusnya mampu merubah tingkah laku siswa kearah yang lebih baik. SMP 

Muhammadiyah 03 Kepanjen sejak berdirinya sampai sekarang belum mampu 

memberikan bekal terhadap siswa-siswinya akan penanaman karakter. Maraknya 

tingkah laku yang dilakukan siswa seperti, bolos sekolah, premanisme didalam 

sekolah, lalai mengerjakan tugas sekolah ( PR ), berkata kotor, berbohong, malas 

belajar, kurang  hormat kepada guru, tidak mengucapkan salam ketika masuk/keluar 

kelas, dinasehati kurang respek, membawa alat komunikasi didalam kelas, sopan 

santun kepada yang lebih tua dan kendala-kendala lainnya. 
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Terbukti dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik 

dilingkungan sekolah menjadi kendala serius dalam upaya pembinaan karakter 

kedepannya, artinya pelanggaran-pelanggaran peserta didik dapat dibuktikan dengan 

kehadiran siswa (absensi), nilai kepribadian, studi kasus (konseling), daftar cek 

masalah. 

Permasalahan pendidikan karakter juga menjadi kendala bagi guru al-Islam di 

SMP Muhammadiyah 03 Kepanjen untuk menyiapkan peserta didik yang diharapkan 

oleh sekolah, masyarakat hingga bangsa. Penanaman karakter  bukan hanya sebatas 

pendidikan moral, etika atau bahkan akhlak, namun lebih dari itu semua. Pentingnya 

sebuah kebiasaan (habit), motivasi dan pengawasan yang dilakukan oleh semua pihak 

khususnya guru al-Islam dalam membina karakter peserta didik diharapkan mampu 

merubah kebiasaan yang buruk menjadi lebih baik.  

Pembinaan ekstrakurikuler atau kajian Al-Islam  yang dilakukan oleh guru al-

Islam di SMP Muhammadiyah 03 Kepanjen diharapkan  menjadi penunjang dalam 

upaya menjadikan peserta didik  mempunyai sifat karakter yang diharapkan oleh 

semua pihak  baik guru, sekolah, orang tua didik  serta masyarakat demi keberhasilan 

sebuah lembaga pendidikan. 

Sekolah dan wali murid mempunyai peran penting yakni, mendidik, 

membimbing, membina, mengarahkan serta memimpin putra putrinya dengan 

mengantarkan mereka sehingga kelak menjadi orang dewasa dan dapat memperoleh 

kebahagiaan dalam hidupnya dalam arti yang seluas-luasnya. 

Sehubungan dengan hal itu, maka diperlukan langkah-langkah yang dapat 

mendukung terlaksananya peningkatan aktivitas belajar dari siswa yang dilakukan 

oleh orang tua sebagai wali murid dan sekolah, bekerja sama saling membantu dalam 
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meningkatkan aktivitas belajar siswa tersebut. Walaupun kendala yang dihadapi tentu 

tidaklah sedikit, tetapi dengan tujuan yang jelas sebagai pelaksana dan penanggung 

jawab pendidikan, maka orang tua serta  guru di lingkungan sekolah bisa berperan 

aktif  dalam mewujudkan pendidikan tersebut. 

Fungsi dan tujuan pendidikan Nasional tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor : 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 yaitu :  

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.”1 

 

Menurut T. Ramli (2003) sebagaimana dikutip Akhmad Sudrajat, pendidikan 

karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan 

pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi 

manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada 

warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, 

tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Sehingga dapat diketahui bahwa 

karakter diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, cobaan hidup, pengorbanan, 

pengaruh lingkungan, kemudian terinternalisasi nilai-nilai sehingga menjadi nilai 

intrinsik yang melandasi sikap dan perilaku. Kemudian sikap dan perilaku tersebut 

dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Selanjutnya, kebiasaan 

tersebut terus dijaga dan dipelihara, maka jadilah karakter.2 

                                                             
1 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 23 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
2 M. Mujib Ansor, pendidikan karakter berbasis sunnah Nabi ( Malang, Jawa Timur-Indonesia 65144 

: pustaka al-Umm, 2013 ) hal. 24 
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Pendidikan karakter berkaitan dengan proses penanaman akhlak sejak dini bagi 

peserta didik,  hal ini menunjukkan sejumlah sifat tabiat fitri (asli) pada manusia dan 

sejumlah sifat yang diusahakan hingga fitrah akhlak ini mencerminkan dua bentuk, 

pertama bersifat batiniyah (kejiwaan), kedua bersifat zahiriyah yang terwujud dalam 

perilaku.3 Rasulullah saw bersabda :  

ِلِ 
 
ِك  

د ِ ل 
ِيِ  ِ ن 

 
ِخ
 
ِل  ق 

ِ وِ 
 
ِخ
 
ِل ِ  ق 

 
ِ لا ِس 

 
ِم  ل اء  ِيِ الح   

“Tiap-tiap Din (agama) memiliki akhlak, dan akhlak Islam ialah malu.”4 

Imam al-Ghazali juga menggunakan pembiasaan dalam mendidik anak, 

sebagaimana dikutip oleh Arifin bahwa bila seorang anak dibiasakan dengan sifat-sifat 

yang baik, maka akan berkembanglah sifat-sifat yang baik itu pada dirinya dan akan 

memperoleh kebahagiaan hidup dunia-akhirat. Sebaliknya bila anak dibiasakan 

dengan sifat-sifat jelek dan dibiarkan begitu saja, maka mereka akan celaka.5 

Menurut istilah Agama, karakter biasa disebut dengan akhlak. Ibnu Atsir 

menyebutkan al-khuluqu dan al-khulqu dalam an-Nihayah (2/70 ), berarti dien, tabiat 

dan sifat. Hakikatnya adalah potret batin manusia, yaitu jiwa dan kepribadiannya.6 

Menurut Ibnu Maskawaih, akhlak adalah kondisi kejiwaan yang mendorong 

manusia melakukan sesuatu tanpa pemikiran dan pertimbangan.7 Sedangkan Ibnu 

Qudamah menyebutkan dalam Mukhtashar Minhaj al-Qashidin, bahwa akhlak 

                                                             
3 Mahmud, Ali Abdul Halim, karakteristik umat terbaik telaah manhaj, akidah, dan harakah ( Jakarta: 

GEMA INSANI PRESS, 1996 ), hal. 96 
4 HR Imam Malik dalam al-Muwaththa’, 2:212, al-Halabi, Kairo,1371 H 
5 Arifin, Filsafat Pendidikan Islam ( Jakarta: Bumi Aksara,1991), hal.102 
6 Fariq bin Gasim Anuz, Bengkel Akhlak, ( Jakarta: Darul Falah, 1423 H/2002), hal. 13 
7 Syaikh Akhmad Farid, Pendidikan Berbasis Metode Ahlus sunnah wal jamaah, terj. Najib Junaidi, ( 

Surabaya: Pustaka elBa, 2012), 237 
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merupakan ungkapan tentang kondisi jiwa yang begitu mudah bisa menghasilkan 

perbuatan tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.8  

Pentingnya peranan guru Al-Islam sebagai pendidik dituntut untuk memiliki 

kemampuan lebih disamping kemampuan mengajar dan mendidik, guru harus mampu 

menanamkan nilai-nilai karakter terhadap peserta didik. Guru Al-Islam juga harus 

memiliki kemampuan untuk menerapkan pendidikan karakter yang baik sehingga 

peserta didik mempunyai panutan menjadi suri tauladan. 

Berdasarkan uraian diatas figur seorang guru Al-Islam sangatlah penting dalam 

membimbing anak didiknya agar menjadi manusia berguna bagi nusa dan bangsa 

terlebih agamanya. Maka dari itu penulis terdorong untuk meneliti tentang : “ Upaya 

Guru al-Islam Dalam Membina Karakter Peserta Didik Di SMP Muhammadiyah 03 

Kepanjen Malang “ 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasar pada latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, peneliti 

membuat rumusan masalah yang akan menjadi penuntun langkah-langkah penelitian 

selanjutnya, yaitu:   

1. Bagaimana upaya guru al-Islam dalam membina karakter di SMP Muhammadiyah 

03 Kepanjen  Malang ? 

2. Bagaimana  hasil  pembinaan  karakter  Guru al-Islam  terhadap peserta didik 

perspektif  Kepala Sekolah di SMP Muhammadiyah 03 Kepanjen  Malang ?  

 

                                                             
8 Fariq bin Gasim Anuz, Bengkel Akhlak, ( Jakarta: Darul Falah, 1423 H/2002), hal. 16 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah di atas,  maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan upaya guru al-Islam dalam membina karakter di SMP 

Muhammadiyah 03 Kepanjen  Malang. 

2. Mendeskripsikan hasil pembinaan karakter Guru al-Islam terhadap peserta didik 

perspektif  Kepala Sekolah di SMP Muhammadiyah 03 Kepanjen  Malang.    

 

D. Manfaat Penelitian  

Setelah diketahui tujuan dari penelitian diatas maka hasil penelitian ini berguna 

diharapkan memberikan manfaat, antara lain: 

1. Secara teoritis 

a. Bagi Lembaga  

Meningkatkan kualitas pada semua guru dan komponen yang terkait 

(stakeholder) disekolah tersebut, agar bisa memberikan pencerahan dan 

pengarahan yang bermakna, terutama upaya guru al-Islam dalam membina 

karakter peserta didik di SMP Muhammadiyah 03 Kepanjen Malang.  

b. Bagi Masyarakat dan orang tua 

Tentu diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat dan orang tua bisa 

bekerjasama dengan lembaga pendidikan, semakain mengerti dan faham akan 

pentingnya penanaman karakter sejak dini, terutama di SMP Muhammadiyah 

03 Kepanjen Malang. 
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2. Secara praktis 

a. Bagi Guru al-Islam 

Sebagai evaluasi bagi guru al-Islam agar proses pendidikan dalam upaya 

meningkatkan pembinaan Karakter siswa SMP Muhammadiyah 03 Kepanjen 

Malang agar lebih baik sesuai dengan Mottonya  yaitu “ Cerdas dengan Ilmu, 

Mulia dengan Akhlak “  

b. Bagi Siswa 

Memberikan wawasan pengetahuan atau informasi tentang pemahaman dalam 

pembinaan Karakter  dalam peningkatan mutu pendidikan yang diharapkan. 

 

E. Batasan Istilah  

Agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah penulisan skripsi ini, 

penulis membatasi agar tidak terlau luas dalam pembahasannya, maka ruang lingkup 

pembahasan di batasi pada :  

1. Upaya :  

Usaha, ikhtiar (syarat) untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, 

mencari jalan keluar, daya upaya9. Upaya di sini yang dilakukan guru al-Islam 

baik berupa  perencanaan, strategi, kebijakan dalam meningkatkan karakter siswa 

SMP Muhammadiyah 03 Kepanjen Malang.  

2. Guru :  

Orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar10. Dari 

pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Guru disini adalah guru al-

                                                             

9 Kamus Bahasa Indonesia untuk pendidikan dasar,  ( Jakarta: PT. INDAH JAYA Adipratama, 2009 ) 
10Kamus Bahasa Indonesia untuk pendidikan dasar,  ( Jakarta: PT. INDAH JAYA Adipratama, 2009 ) 
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Islam yang menggunakan buku dari penerbit Majelis Dikdasmen PWM Jatim di 

SMP Muhammadiyah 03 Kepanjen Malang. 

3. Membina :  

Mengusahakan supaya lebih baik, maju dan sempurna11.  Kata “ membina “ yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa nasehat, pemberian contoh, teguran, 

peringatan, reward   (pemberian hadiah) dan punishment (hukuman), ajakan serta 

sosialisai. yg dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yg lebih 

baik.  

4. Karakter :  

Tabiat; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yg membedakan seseorang 

dengan yg lain; watak12. Karakter adalah perilaku yang tampak dalam kehidupan 

sehari-hari baik dalam sikap maupun dalam tindakan.13  Mengacu pada definisi 

tersebut diatas, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi karakter, maka 

karakter dalam penelitian ini dimaknai sebagai nilai/sifat dasar (zahiriyah) yang 

membangun pribadi seseorang terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun 

pengaruh lingkungan yang membedakan satu dengan yang lainnya, serta 

diwujudkan dengan sikap dan perilaku dalam  kehidupan sehari-hari. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan skripsi ini, pembahasan secara keseluruhan terdiri dari lima 

bab, dimana tiap-tiap bab terdiri dari beberapa poin sebagai penjabaran. Adapun 

                                                             
11Kamus Bahasa Indonesia untuk pendidikan dasar,  ( Jakarta: PT. INDAH JAYA Adipratama, 2009 ) 
12 http://kbbi.web.id/karakter, diunggah tgl 10 februari pukul 11.40 
13 Warsono, dkk, Model Pendidikan Karakter di Universitas Negeri Surabaya ( Surabaya: Unesa, 

2010 

http://kbbi.web.id/karakter
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bentuk suatu sistem yang digunakan oleh penulis dalam membahas penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I    : Sebagai pendahuluan dalam bab pertama ini, sebagai langkah awal untuk 

mengetahui secara umum dari keseluruhan skripsi yang akan dibahas dan 

merupakan dasar untuk pembahasan pada bab-bab selanjutnya, bab ini 

dimulai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah sebagai 

gambaran spesifik dan penegas dari latar belakang, tujuan penelitian,  

manfaat penelitian, batasan istilah dan sistematika penulisan. 

BAB II   : Merupakan kajian teori, membahas tentang peran dan kompetensi guru, 

pembinaan karakter di sekolah serta pembelajaran al-Islam  dan 

pembinaan karakter pada anak dan remaja.  

BAB III  : Merupakan pembahasan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian 

ini, diantaranya adalah jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data / informan, teknik analisis data dan uji keabsahan 

hasil penelitian. 

BAB IV   : Merupakan hasil penelitian yang menguraikan hasil penelitian yang 

diperoleh dari lapangan  serta penyajian data dari lapangan. 

BAB V     : Merupakan Bab penutup yang berisi  kesimpulan umum dari hasil analisis 

data penelitian  dan dilengkapi dengan saran-saran. 

 


