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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pendidikan karakter merupakan salah satu upaya kebijakan dari pemerintah 

dalam mengatasi dekadensi moral. Dekadensi moral terjadi di kalangan pelajar, 

berupa meningkatnya pergaulan bebas, kejahatan terhadap teman, pencurian 

remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, dan pornografi. Hal 

tersebut menjadi masalah sosial yang perlu ditangani sampai tuntas.  

Pendidikan karakter menjadi program prioritas pembangunan nasional yang 

sekarang sedang digalakkan. Semangat tersebut secara implisit ditegaskan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2015. 

Fungsi yang tercantum dalam RPJPN menjadikan pendidikan karakter sebagai 

landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan 

masyarakat agar memiliki akhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan 

beradab berdasarkan falsafah pancasila. Hal ini sekaligus sebagai upaya untuk 

mendukung perwujudan cita-cita sesuai yang telah diamanatkan dalam Pancasila 

dan Pembukaan UUD 1945. 

Pendidikan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. 

Sesuai dengan amanat yang terdapat dalam RPJPN, maka pendidikan karakter 

tertuang dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Adapun fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional terdapat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

(UUSPN) Nomor 23 Tahun 2003. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
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mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan tidak hanya 

membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau 

berkarakter, sehingga lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan 

karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa.  

Pendidikan karakter sejalan dengan prioritas pendidikan nasional, dapat 

dicermati dari Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada setiap jenjang 

pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 23 

Tahun 2006 tentang SKL bertujuan untuk memantau pelaksanaan pendidikan dan 

mengukur ketercapaian kompetensi yang ingin diraih pada setiap jenjang 

pendidikan, baik pada SKL SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK. Rumusan 

SKL memuat nilai-nilai karakter yang diterapkan oleh lembaga pendidikan kepada 

peserta didik. 

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan sumber nilai yang dapat 

dikembangkan untuk membentuk karakter peserta didik. Agama menjadi sumber 

nilai yang berpengaruh pada perkembangan setiap individu sesuai potensi yang 

dimiliki. Budi pekerti Islami sebagai nilai-nilai karakter yang seharusnya dimiliki 

dan ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari bagi warga sekolah yang beragama 

Islam. Budi pekerti Islami bersumber pada Al Qur’an dan Hadist.   

Pendidikan Agama Islam (PAI) bagian dari pembelajaran dalam kurikulum 

di sekolah. Proses pembelajarannya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Tujuan diterapkannya pendidikan Islam, menurut Abdullah yang dikutip dalam 
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Bakri (2009), diklasifikasikan menjadi empat, yaitu pertama jasmani, 

mempersiapkan peserta didik agar memiliki ketrampilan secara fisik agar 

memiliki persiapan untuk menjadi khalifah di bumi; kedua rohani, memiliki 

tanggungjawab secara moral kepada Tuhan sehingga memiliki moralitas Islami 

sesuai dengan Al Qur’an dan Hadist; ketiga akal, menggunakan intelegensi untuk 

menemukan kebenaran, baik secara teori maupun empiris; keempat sosial yang 

merupakan perpaduan antara jasmani, rohani dan akal. Tujuan pendidikan Islam 

tersebut, apabila berjalan dengan seimbang akan membentuk manusia yang 

berkepribadian.  

Aspek pembelajaran PAI di SMP (Sekolah Menengah Pertama) meliputi Al 

Qur’an, aqidah, akhlak, dan fiqih. Aspek akhlak mulia dalam pembelajaran PAI 

sudah memiliki penilaian yang jelas, sehingga secara langsung (eksplisit) telah 

mengenalkan nilai-nilai karakter, dan sampai taraf tertentu menjadikan peserta 

didik peduli dan menginternalisasikan. Nilai-nilai karakter yang ditanamkan  

secara rutin pada setiap proses pembelajaran, akhirnya akan menjadi budaya yang 

berkarakter pada diri peserta didik. 

Guru PAI dalam melaksanakan tugasnya dituntut oleh pengawas sekolah 

untuk dapat menginternalisasikan nilai-nilai karakter  pada SKL, sedangkan 

pembelajaran PAI telah memuat nilai karakter berupa budi pekerti Islami. Nilai 

karakter pada SKL menjadi penguat bagi nilai karakter pada budi pekerti Islami 

dalam kegiatan pembelajaran. Proses menginternalisasikan nilai-nilai karakter 

tersebut memerlukan kreatifitas guru. Kreatifitas guru PAI diperlukan dalam 

memadukan dan mendistribusikan nilai-nilai utama pendidikan karakter yang 

bersumber pada kebijakan SKL dan budi pekerti Islami ke dalam perangkat 
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pembelajaran. Perangkat pembelajaran merupakan perlengkapan kegiatan 

pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh guru dalam 

proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dimiliki guru meliputi silabus, 

RPP, Prota dan Promes dan evaluasi siswa.  

Sesuai hasil observasi penulis di SMP Kecamatan Bantur, pada 

pembelajaran PAI telah diketahui adanya penguatan nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam perangkat pembelajaran PAI. Maka penulis ingin mendeskripsikan 

cara penguatan nilai-nilai pendidikan karakter dalam perangkat pembelajaran PAI 

pada SMP di Kecamatan Bantur. Selain itu juga untuk menganalisis kendala yang 

dihadapi serta menemukan solusi yang diambil setelah proses penguatan 

dilaksanakan dan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, 

penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Penguatan nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam perangkat pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada 

Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Bantur”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkap pada latar belakang pada 

masalah di atas, maka masalah pokok  dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara penguatan nilai-nilai pendidikan karakter dalam perangkat 

pembelajaran PAI pada SMP di Kecamatan Bantur? 

2. Bagaimana kendala penguatan nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

perangkat pembelajaran PAI pada SMPdi Kecamatan Bantur? 

3. Bagaimana solusi mengatasi kendala penguatan nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam perangkat pembelajaran PAI pada SMP di Kecamatan Bantur? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian tentang penguatan nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

perangkat pembelajaran PAI di SMP Kecamatan Bantur, mempunyai tujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan cara penguatan nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

perangkat pembelajaran PAI pada SMP di Kecamatan Bantur  

2. Untuk mendeskripsikan kendala penguatan nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam perangkat pembelajaran PAI pada SMP di Kecamatan Bantur  

3. Untuk mendeskripsikan solusi mengatasi kendala penguatan nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam perangkat pembelajaran PAI pada SMP di 

Kecamatan Bantur  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 2 (dua) 

hal, sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan 

dan pengembangkan dalam penguatan nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

perangkat pembelajaran PAI di jenjang SMP  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan selanjutnya 

untuk lebih menekankan pada pengembangan dalam penguatan nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam perangkat pembelajaran PAI 
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b. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini bisa dijadikan pijakan awal untuk melakukan analisis 

dalam penguatan nilai-nilai pendidikan karakter dalam perangkat pembelajaran 

PAI  

c. Bagi Dinas Pendidikan 

Hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan yang berarti serta 

dapat menjadi bahan inspirasi kepada para pendidik pada tiap instansi sekolah 

dalam penguatan nilai-nilai pendidikan karakter dalam perangkat pembelajaran 

PAI 

E. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah diperlukan dalam penelitian ini untuk memperoleh 

kejelasan arti, serta agar penelitian yang dilakukan tidak menjadi terlalu luas. 

Penegasan istilah dalam penelitian ini merujuk pada rumusan masalah penelitian 

yang kemudian dikembangkan ke dalam beberapa tujuan penelitian. Adapun 

penegasan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Pendidikan Karakter 

 Pendidikan karakter sebagai upaya dalam mendidik peserta didik agar dapat 

mengambil keputusan baik atau buruk secara bijaksana sehingga mampu 

memberikan kontribusi yang bernilai baik bagi lingkungannya. 

2. Pendidikan Agama Islam (PAI) 

PAI sebagai rumpun mata pelajaran yang di sekolah yang berusaha secara 

sadar dan terencana untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, dan 

mengamalkan Islam, sehingga nilai-nilai ajaran Islam menjadi pandangan dan 

sikap hidup peserta didik. 


