
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

 Keberhasilan suatu bangsa dalam memperoleh tujuanya tidak hanya

ditentukan oleh melimpah ruahnya sumber daya alam, tetapi sangat

ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Bahkan ada yang

mengatakan bahwa  “bangsa yang besar dapat dilihat dari kualitas/karakter

bangsa (manusia) itu sendiri”.1

Pendidikan merupakan faktor yang sangat  penting dalam upaya
terwujudnya visi pembangunan nasional. Penekanan visi
pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat indonesia
yang damai, demokrasi, berkeadilan, berdaya saing, maju dan
sejahtera dalam wadah Kesatuan Republik Indonesia yang didukung
oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa,
berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan
lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki
etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.2

 Dilihat dari visi dan misi di atas bahwa pendidikan merupakan

faktor yang sangat penting dalam upaya terwujudnya pendidikan di

Indonesia. Upaya yang dilakukan  pemerintah dalam mewujudkan bangsa

yang berkarakter sehingga Pendidikan mampu menciptakan insan yang

berakhlakulkarimah serta berpengetahuan tinggi. Peran serta sekolah

dalam mewujudkan pendidikan karakter sangat penting sehingga

pendidikan di Indonesia memiliki kualiatas yang baik.

1Abdul Majid. Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam. Bandung: Remaja
Rosdakarya. 2012

2 Visi dan misi Pembangunan Dalam Bidang Pendidikan, diakses 22 juni 2013  dari
http://www.blogger.com/baca.php?id=400122

http://www.blogger.com/baca.php?id=400122
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 Seiring dengan majunya dunia pendidikan, makin banyak sekolah

dengan pendidikan bermutu. Saat ini lembaga pendidikan di Indonesia

telah mengalami perubahan. Ada dua jenis pendidikan apabila  dilihat dari

pengelolaan yaitu yang pertama, dikelolah oleh pemerintah (sekolah

negeri) dan yang kedua adalah swasta.  Namun, banyak masyarakat

melirik sekolah yang dikelolah oleh pemerintah yaitu sekolah negeri dari

pada sekola swasta hal tersebut dikarenakan sekolah negeri dipandang

lebih murah, karena dibiayai oleh pemerintah dan lebih berkualitas serta

memiliki pandangan bagus dari masyarakat. Akan tetapi kenyataan di

lapangan tidak sebanding apa yang di pikirkan oleh masyarakat pada

umumnya, sekolah swasta juga memiliki integritas yang tinggi dalam

mewujudkan pendidikan di Indonesia terlihat pada kurikulum dan strandar

kelulusan hampir sama dengan pendidikan negeri. Pendidikan swasta lebih

mengedepankan pendidikan yang memiliki nilai-nilai agamis.

 Pentingnya pendidikan karakter pada siswa agar mampu menjadi

insan yang baik  di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Indonesia

sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sudah

selayaknya menjadi religius sebagai karakter bangsa. Hal ini dapat

diwujudkan dengan penanaman karakter melalui media pendidikan,

mengingat pendidikan merupakan sarana agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
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serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

negara.3

 Pendidikan karakter dewasa ini mulai mendapat perhatian khusus.

Hal ini diawali dari kunjungan presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke

Kementrian  Pendidikan  dan Kebudayaan, saat memberikan arahan dalam

sidang Kabinet Terbatas tanggal 31 Agustus 2012, yang membahas

Program Strategis Pemerintah di Bidang Pendidikan. Ia berharap perlu ada

konstribusi yang dapat disumbangkan oleh sektor pendidikan untuk

memperkuat toleransi, baik nilai sikap mental dan prilaku bagi bangsa

yang majemuk untuk lebih baik lagi. Sikap toleransi harus dibangun,

diajarkan dan diperkuat kepada anak didik hingga tingkat wajib belajar 9

atau 12 tahun, sehingga diharapkan dapat membuahkan sesuatu yang baik.

Wajib belajar 9 tahun dapat dikatakan sebagai formative years yaitu

waktu untuk membentuk karakter, nilai, sikap, dan perilaku bagi

perjalanan kehidupan manusia. Jika pemerintah dapat mengajarkan sikap

toleransi dengan metodelogi yang tepat, maka hal ini akan melekat lama.4

Sidang Kabinet, dalam beberapa acara antara lain national summit

dan peringatan hari ibu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

menekankan pentingnya nation character building. Kutipan pernyataan

Susilo Bambang Yudhoyono adalah sebagai berikut: “Dalam era

globalisasi, modernisasi dewasa ini, watak bangsa yang unggul dan mulia

adalah menjadi kewajiban  semua pihak lembaga pendidikan, masyarakat,

3 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (rev.ed.;Jakarta: 2009), hal.304

4 Pendidikan Karakter, diakses pada tanggal 10 juni 2012 dari http://www.go.id/artikel-
5257.html

http://www.go.id/artikel-
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lingkungan dan orang tua untuk membangun dan mengembangkan.

Character building penting, sama dengan national development yang

harus terus menerus dilakukan. Marilah kita berjiwa terang, berpikir

positif, dan bersikap optimis. Dengan sikap seperti itu, seberat apapun

persoalan yang dihadapi bangsa kita, insya Allah akan selalu ada jalan, dan

kita akan bisa terus meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia”.5

 Seruan presiden ini bukan tanpa alasan, karena dewasa ini

masyarakat Indonesia khususnya pelajar mengalami degradasi moral yang

sangat tajam. Indikatornya yang sangat nyata adalah sangat meningkatnya

para pelajar yang terlibat dalam tindakan pidana seperti tawuran,

penggunaan narkoba, pencurian, pemerkosaan, pergaulan bebas dan

sebagainya.6

 Fenomena di atas merupakan salah satu indikasi dari kegagalan

lembaga pendidikan dalam merealisasikan salah satu tujuan pendidikan

nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia. Tampak saat ini banyak lembaga pendidikan yang hanya fokus pada

aspek perbaikan materi, sehingga menciptakan paradigma bahwa lulusan

yang baik adalah mereka yang hanya menguasai materi-materi yang

dituangkan dalam sebuah kurikulum dan silabus. Akibatnya, pendidikan

yang ada sekarang ini telah mengalami pendangkalan makna yaitu

5 Pendidikan karakter, diakses 1 agustus  2013 dari
http://www.presidenri.go.id/index.php/pidato/2011/05/20/1640.html

6 Asma Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius Upaya Mengembangkan PAI Dari Teori Ke
Aksi, (Malang: 2010), hal.6

http://www.presidenri.go.id/index.php/pidato/2011/05/20/1640.html
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pengajaran untuk mengejar nilai setinggi-tingginya. Akibatya pendidikan

bukan untuk berorientasi “menjadi” (being) melainkan berorientasi

“memiliki” sesuatu (having) apakah pengetahuan atau keterampilan.

Artinya pendidikan hanya diartikan sebagai proses “transfer of

knowladge” dan bukan “transfer of value”. Dan bila masalah ini dibiarkan,

maka tujuan pertama dan kedua dari tujuan Nasional Pendidikan tidak

akan t ercapai, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada TuhanYang Maha Esa,

berakhlak mulia.7

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, sehat, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.8

 Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya

mengungkapkan bahwa penerapan nilai-nilai keIslaman di sekolah

memiliki andil yang sangat penting dalam membimbing siswa-siswi

terhadap perkembangan pendidikan karakter, seperti penelitian yang

dilakukan oleh Diah Ariyanto dalam skripsi yang berjudul “Implementasi

Pembelajaran Nilai-Nilai Keislaman Terhadap Perkembangan Karakter

7 Tobroni, Pendidikan Islam Paradigma Teologi, Filosofis dan Spiritualitas (Malang:2008),
hal. 150

8 Undang- undang Nomor: 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 23 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
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Siswa di Mts Al-Ittihad Poncokusumo Kabupaten Malang”.9 Menyatakan

bahwa nilai-nilai keIslaman perlu diterapkan dalam diri peserta didik, yang

mana nantinya akan berdampak pada  perubahan karakter siswa menuju

arah positif. Penelitian ini menggambarkan pada khalayak bahwa guru

pendidikan agama Islam memiliki peran andil yang sangat penting dalam

membina siswa di sekolah.

 Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu mata pelajaran di

sekolah memiliki peran yang sangat  strategis untuk membentuk

kepribadian bangsa yang tangguh; baik dari segi moralitas maupun dari

aspek sains  dan teknologi. Namun, ironinya pelaksanaan pendidikan

agama Islam di sekolah dewasa ini mendapat penilaian dari banyak

pengamatan dan pakar pendidikan kurang berhasil dalam menanamkan

nilai-nilai agama yang diperlukan peserta didik dalam kehidupan

bermasyarakat dan berbangsa. Bahkan terjadinya patologi sosial

(perkelahian siswa/tawuran, pengguna narkoba) yang melanda generasi

muda (siswa) dewasa ini dinilai berjalan konvensional-tradisional serta

penuh dengan keterbatasan.

Keterbatasan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dewasa

ini di sekolah. Bukan hanya dari aspek materi dan metodeloginya, akan

tetapi seluruh aspek perlu mendapat kajian secara mendalam dan

komprehensif. Misalnya ke profesional guru pendidikan agama Islam

dalam melaksanakan proses pembelajaran masih kurang dan terbatas,

materi  pendidikan agama Islam terkesan didominasi hal-hal yang

9 Diah ariyanto Skripsian dari Mahasiswa Fakultas Agama Islam, Jurusan Tarbiyah. UMM:
2011.
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normative, ritualistik, eskatalogis. Hal ini senada apa yang di ungkapkan,

bahwa pendidikan agama di sekolah lebih menguatkan penekanan pada

formalisme agama, normatif, dan tekstual yang terlepas dari konteksnya.10

Kemudian dari aspek metode atau teknik penyampaian materi

kepada siswa terkesan sifat verbalistik, formalistik, parial dan cenderung

selalu memposisikan siswa obyek semata dalam proses pembelajaran.

Sehingga siswa tidak diberikan ruang dan waktu untuk kreatif dan

mengembangkan diri dalam proses pembelajaran. Metode pemebalajaran

pendidikan agama Islam sangat menentukan keberhasilan dan peningkatan

pengalaman esensi agama kepada peserta didik. Tidak hanya pada segi

legal-formal, tetapi juga pada segi emosional agama, sistem nilai, norma,

moral, dan solidaritas sosial. Namun hal yang penting diusahakan sekarang

ini adalah agar proses pembelajaran pendidikan agama Islam dapat bernilai

sains dan teknologi. Oleh karena, kelemahan terbesar pembelajaran

pendidikan agama Islam sekarang ini adalah belum mampu memberikan

solusi bagi manusia modern, yang syarat dengan penggunaan ilmu dan

teknologi.

Sementara itu, dari aspek penilaian prestasi belajar siswa cenderung

lebih ditekankan  pada aspek kognitif; yakni penguasaan atau penghafalan

materi pelajaran, tanpa berusaha menginternalisasikan nilai-nilai agama

kepada peserta didik. Sehingga hasil proses pembelajaran pendidikan

agama Islam kurang memiliki nilai fungsi dalam kehidupan masyarakat.

Pada hal proses pembelajaran pendidikan agama Islam seyogyanya

10 Musa Asy’arie, Pendidikan  Sekolah, (Yogyakarta: 2005), hal.190
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mengubah kemampuan intelektual siswa menjadi “bermakna” dan

“berfungsi” dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada pra

penelitian di MTs Muhammadiyah 1 Tlogomas Kota Malang, terlihat dari

upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk menciptakan siswa-siswi yang

berakhlak dan berwatak sebagaimana tercantum dalam visi, misi sekolah

MTs Muhammadiyah 1 Tlogomas Kota Malang. Ditengah-tengah kondisi

pendidikan yang memprihatinkan saat ini, masih terdapat pendidikan yang

peduli untuk mengembangkan pendidikan karakter siswa di sekolah dilihat

dari kegiatan ekstrakurikuler, sholat dhuha, jum’at bersama serta kegiatan

kerohanian. Hal ini salah satu upaya sekolah dalam membentuk karakter

siswa yang lebih baik, dilihat dari segi kepribadian. Secara singkat

tergambarkan moralitas positif seperti sikap saling menghargai terhadap

sesama, kebersamaan dan solidaritas, namun hal ini masih kurang

dipahami oleh setiap siswa terlihat masih banyak siswa-siswi yang tidak

mencerminkan nilai-nilai karakter.

Pentingnya peranan guru sebagai pendidik dituntut untuk memiliki

kemampuan lebih di samping kemampuan mengajar dan mendidik guru

harus mampu menanamkan nila-nilai karakter terhadap peserta didik, guru

pendidikan agama Islam juga harus memiliki kemampuan untuk

menerapkan pendidikan karakter yang baik sehingga peserta didik

mempunyai panutan menjadi suri tauladan.

  MTs Muhammadiyah 1 Tlogomas Kota Malang menjadi objek

penelitian karena disebabkan beberapa faktor, yaitu; pertama, MTs
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Muhammadiyah 1 Tlogomas  Kota Malang merupakan salah satu

pendidikan yang cukup lama berdiri dan bernuasa Islamih; kedua, secara

akademik MTs Muhammadiyah 1 Tlogomas Kota Malang memiliki

beberapa prestasi yang cukup cemerlang, baik yang bersifat lokal tingkat

kota/kabupaten dan provinsi; ketiga,  memiliki banyak kegiatan

ekstrakurikuler sebagai dayadukung kreatifitas siswa-siswi untuk

meningkatkan displin serta karakter siswa-siswi itu sendiri. Hal ini yang

menjadi daya tarik penulis untuk melihat upaya sekolah dalam

meningkatkan pendidikan karakter siswa MTs Muhammadiyah 1

Tlogomas Kota Malang.

Upaya yang bisa ditempuh guna mewujudkan harapan tersebut

diantaranya adalah melalui pendidikan karakter serta peran andil guru-guru

yang ada dalam lembaga sekolah formal maupun non formal sehingga

peserta didik memenuhi fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia.

   Berdasarkan pokok pemikiran di atas penulis tertarik untuk meneliti

dan mengangkat menjadi skripsi dengan judul “Upaya Sekolah dalam

Meningkatkan Pendidikan Karakter Siswa MTs Muhammadiyah 1

Tlogomas Kota Malang”

1.2   Rumusan Masalah

1.  Apa saja upaya yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan

pendidikan karakter siswa MTs Muhammadiyah 1 Tlogomas Kota

Malang?



10

2. Apa saja faktor Pendukung dan Penghambat proses peningkatan

pendidikan karakter siswa  MTs Muhammadiyah 1 Tlogomas Kota

Malang?

3. Bagaimana hasil penigkatan pendidikan karakter siswa MTs

Muhammadiyah 1 Tlogomas Kota Malang?

1.3   Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian

adalah sebagai berikut:

1.   Guna mendeskripsikan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan

karakter  siswa MTs Muhammadiyah 1 Tlogomas Kota Malang

2.  Guna mengidentifikasi faktor  penghambat dan pendukung proses

peningkatan pendidikan karakter siswa  MTs Muhammadiyah 1

Tlogomas Kota Malang?

3.  Guna mengetahui hasil peningkatan pendidikan karakter siswa MTs

Muhammadiyah 1 Tlogomas Kota Malang?

1.4 Manfaat Penelitian

 1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangsih khazanah pemikiran  bagi lembaga yang

diteliti, sebagai bahan tambahan masukan dan evaluasi dalam

meningkatkan mutu pendidikan agama Islam, sehingga nantinya bisa

bermanfaat untuk menciptakan lingkungan yang agamis dan berakhlakul

karimah bagi siswa dalam melaksanakan fungsi agama dalam kehidupan.
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2. Secara Praktis

  Hasil penelitian ini, nantinya diharapkan dapat berguna bagi:

a. Guru agama Islam sebagai masukan untuk dapat  meningkatkan

pendidikan karakter pada siswa.

b. Lembaga MTs Muhammadiyah 1 Tlogomas Kota Malang, dapat

mengambil terobosan baru dalam meningkatkan pendidikan

karakter pada siswa agar tujuannya tercapai.

c. Peneliti, dapat memperkaya wawasa keilmuan dan salah satu

syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan (S1).

1.5   Batasan Istilah

1.  Upaya

   Upaya yakni dapat diartikan sebagai usaha; tindakan, ikhtiar (untuk

mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar).11

Upaya untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mecari

jalan keluar.12 Upaya di sini yang dilakukan sekolah dan guru dalam

meningkatkan pendidikan karakter siswa MTs Muhammadiyah 1

Tlogomas Kota Malang.

11 Desy Anwar, Kamus lengkap bahasa Indonesia, hal.123

12 Poerwodinto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, 2002). Hal. 95
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2. Meningkatkan

  Kata peningkatan dalam kamus besar Indonesia adalah proses, cara,

perbuatan meningkat (usaha, kegiatan, dsb).13 meningkatkan adalah cara,

perbuatan, usaha/menaikuan atau mempertingkat.14 Dapat dipahami juga

sebagai suatu cara untuk perubahan misalnya dari bawah ke atas, dari

rendah ke tinggi, dari kemunduran menuju kemajuan dan lain sebagainya.

Meningkatkan adalah cara untuk peningkatan suatu kegiatan agar lebih

baik.15 Meningkatkan yang di maksudkan di sini adalah peningkatan

pendidikan karakter siswa MTs Muhammadiyah 1 Tlogomas Kota Malang

sehingga menjadi lebih baik dan memiliki nilai-nilai karakter serta

berakhlakuk karimah.

3.  Pendidikan

 Pendidikan merupakan usaha sadar yang dengan sengaja direncanakan

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 16  Pendidikan merupakan

suatu proses menuju arah lebih baik. Membangngun karakter sejak usia

didik sangat diperlukan dalam rangka menyiapkan generasi anak bangsa

yang berkualitas yang dibutuhkan pembangunan bangsa.17  Pendidikan

adalah usaha sadar atau bersahaja dengan bantuan orang lain (pendidik)

13 Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka,
1983), hal. 964

14 Wiyoto Darmono, Kamus Prima Bahasa Indonesia (Surabaya: 2007), hal. 679

15 Sumidjo Wahyo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007),
hal. 204

16 Peit A Sahertian. Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan (Jakarta: 2000), hal.1.

17 Megawangi  Ratna, Mengapa Pendidikan Karakter?  (Bogor,  2004), hal.18
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atau secara mandiri sebagai upaya pemberdayaan atas segala potensi yang

dimiliki (jasmani dan rohaniah) agar dapat menciptakan kehidupan yang

berfungsional dan bernilai bagi diri dan lingkungan. Pendidikan adalah

sebuah proses perubahan manusia dari tidak berdaya (powerless) menjadi

berdaya (powerfull), dari tidak memiliki harapan (hopeless) menjadi

berharapan (hopeness).18

4. Karakter

Menurut kamus besar bahasa Indonesia karakter merupakan sifat-sifat

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan

yang lain.19 Karakter adalah perilaku yang tampak dalam kehidupan

sehari-hari baik dalam bersikap muapun dalam tindakan.20 Pendidikan

karakter adalah hal yang positif apa saja yang dilakukan guru dan

pengaruh kepada karakter sisiwa yang diajarkannya. Pendidkan karakter

adalah upaya sadar dan sungguh-sungguh dari seorang guru untuk

mengajarkan nilai-nilai kepada siswanya.21

 Mengacu pada berbagai pengertian dan definisi karakter tersebut di

atas, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi karakter, maka karakter

dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang

terbentukbaik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan,

18 Tobroni, ibid. hal. 12

19 Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep Dan Model Pendidikan Karakter,
(bandung:2012).hal.44

20 Warsono, dkk, Model Pendidikan Karakter di Universitas Negeri Surabaya (Ssurabaya:
Unesa, 2010)

21 Winto, Sue, Character Education: Implications for Critical Democraty, International
Critical policy Studies, vol 1 (I), 2008
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yang membedakan dengan oranglain, serta diwujudkan dengan sikap dan

perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

5. Siswa

    Siswa merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan

dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan

tertentu. Pengertian ini menekankan pada anak yang berusia sekolah

maupun play grup dalam bermain sampai perguruan tinggi, sehingga

sehingga ditentukan jenis dan jenjang pendidikannya.22 Siswa dalam kelas

merupakan individu dalam sebuah masyarakat kecil yaitu kelas dan

sekolah. Mereka harus mengetahui hak dan kewajiban sebagai bagian dari

masyarakat kecil tersebut. Siswa harus menghormati dan menghargai hak-

hak orang lain yaitu teman-teman di lingkungan sekolah, disamping itu

mereka harus sadar akan pentingnya mengetahui nilai-nilai karakter yang

baik sehingga siswa mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu: Bagian awal,

bagian isi dan bagian akhir. Bagian awal berisi tentang: halaman judul,

pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel,

dan daftar lampiran. Selanjutnya adalah bagian isi yang terdiri dari:

22 Romlah. Psikologi Pendidikan, (Malang : UMM Press, 2010), hal. 114
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BAB I : pendahuluan, yang meliputi : Latar belakang , rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan

sistematika penulisan skripsi.

BAB II : memaparkan tinjauan pustaka yang membahas tentang

kata-kata kunci upaya sekolah dalam meningkatkan pendidikan

karakter siswa meliputi; pengertian pendidikan karakter, fungsi

pendidikan karakter, nilai-nilai karakter bangsa. Serta strategi

pendidkkan karakter dan yang terakhir pendidikan karakter

perspektif Islam itu sendiri.

BAB III : metode penelitian, yang menjelaskan tentang pendekatan

dan metode penelitian yang akan digunakan, teknik pengumpulan

data, sumber data yang diperoleh dan teknik analisis data yang akan

digunakan.

BAB IV : adalah hasil penelitian, yakni latar belakang objek

penelitian serta penyajian hasil analisa data penelitian yang

berkaitan dengan upaya sekolah dalam meningkatkan pendidikan

karakter siswa MTs Muhammadiyah 1 Tlogomas Kota Malang

Diteruskan kajian tentang peranan lembaga yang ada dalam sekolah

yang berisi: upaya sekolah dalam meningkatkan pendidikan karakter

siswa, faktor pendukung dan penghambat, dilanjutkan dengan hasil

kajian tentang peningkatan pendidikan karakter siswa MTs

Muhammadiyah 1 Tlogomas Kota Malang.
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BAB V :  adalah Penutup, meliputi: kesimpulan, saran-saran.

Sedangkan bagian akhir, terdiri dari: daftar pustaka, daftar riwayat

pendidikan penulis dan lampiran-lampiran jika ada.


