
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, oleh karena itu

kebanyakan remaja masih bimbang menentukan siapa jati dirinya yang sesungguhnya. Pada saat 

masa ini terjadi, umumnya sifat remaja menjadi lebih egois, mudah emosi dan tidak ingin orang 

dewasa mencampuri urusan mereka. Sifat ini dapat mendorong remaja melakukan hal-hal baru 

yang menurut mereka menarik meskipun dapat bertentangan dengan nilai, norma dan hukum 

yang berlaku pada masyarakat sekitarnya. 

Dalam masa pengembangan prilaku sosial, pemilihan teman sangat berpangruh dalam 

membentuk krakter atau jati diri seorang remaja, oleh karena itu pemilihan teman sangat 

mempengaruhi terbentuknya perilaku, bicara, penampilan¸dan sikap. Selain itu remaja suka 

bereksperimen dengan dirinya, mencoba hal-hal yang baru dalam hidup mereka untuk mencari 

identitas dirinya sehinga sering kali sikapnya berubah-ubah menurut keadaan dan lingkungan 

yang sedang dialaminya. Masa remaja merupakan masa yang paling rawan menghadapi 

pertentangan dalam dirinya. Pada masa remaja seseorang belum bisa membedakan secara pasti 

perbuatan yang baik atau buruk sehingga sangat mudah terpengaruh oleh perbuatan negatif yang 

memunculkan kenakanlan remaja. 

Seperti pada berbagai media masa banyak memberitakan tentang pelanggaran hukum 

maupun norma masyarakat yang dilakukan oleh kalangan pelajar. Pelanggaran ini biasa 

dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kenakalan remaja yang sering terjadi di 

lingkup sekolah seperti mencontek pada saat ujian, melalaikan tugas sekolah, membolos, 

perkelahian antar siswa, kurangnya rasa hormat terhadap guru dan staf sekolah dan lain-lain. 

Dilauar itu sering terjadi juga kenakalan siswa diluar sekolah seperti tawuran, mengkonsumsi 



miras dan narkotika, seks bebas dan dan juga kegiatan kriminal. Hal ini sangat disayangkan 

karena generasi muda merupakan generasi penerus suatu bangsa.  

Kenakalan remaja apabila diruntut dari akarnya bermula dari faktor pendidikan. Proses 

penanaman pendidikan dikatakan berhasil apabila terjadi sinergi antara keluarga, sekolah dan 

masyarakat agar tercipta lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran seorang anak. Sekolah 

menjadi komponen utama yang tidak kalah pentingnya dalam membentuk karakter agar siswa 

menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu beberapa inovasi dalam dunia pendidikan untuk 

membentuk krakter siswa yaitu yang sedang gencar-gencarnya diterapkan di dunia pendidikan 

seperti kegiatan pembiasaan di luar jam belajar mengajar. 

Pendidikan menjadi konsentrasi terpenting karena merupakan poros utama setelah 

keluarga dalam membentuk karakter seorang anak. Peran pendidikan sangat penting untuk 

menciptakan masyarakat yang cerdas, damai, dan saling tolernansi. Pembaruan pendidikan 

dalam hal pembentukan karakter harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

selain aspek pelajaran utama. Pendidikan bertanggungjawab untuk mengantarkan para peserta 

didik menuju perbaikan tingkah laku intelektual, moral maupun sosial. Hal ini bertujuan supaya 

peserta didik dapat hidup mandiri sebagai individu dan makhluk social. 

Kegiatan pembiasaan di sekolah harapanya dapat memupuk kebiasaan-kebiasaan baik 

yang ada dalam diri individu siswa. Melalui observasi awal, kegiatan-kegiatan yang di utamakan 

dalam penelitian ini seperti 5S (senyum, salam, sapa, santun dan sopan), solat berjemaah, 

gerakan semut (sejenak memungut sampah) yang di terapkan di lingkungan sekolah SMA N 9 

Malang. Metode pembiasaan ini bisa di katakan metode baru, sehingga masih belum terlalau 

efektif. Penelitian ini harapanya dapat memberikan informasi bagaimana proses pelaksanaan dan 

bagaimana pengarunya terhadap karakter siswa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 



menjadi evaluasi kedepannya terhadap kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksana metode 

pembiasaan. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi metode pembiasaan sholat berjemaah, mendengarkan lagu 

nasional, gerekan semut (sejenak memungut sampah), dan pembiasaan 5S 

(senyum,salam sapa, sopan dan santun) yang di terapkan lingkungan sekolah SMA N 

9 Malang? 

2. Bagaimna respon siswa terhadap penerapan metode pembiasaan dalam pembentukan 

karakter siswa di lingkungan sekolah SMA N 9 Malang? 

3. Apa saja kendala dan solusi dalam proses penerapan metode pembiasaan di 

lingkungan sekolah SMA N 9 Malang? 

C. Tujuan Penelitan 

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengetahui implementasi pembiasaan sholat berjemaah, mendengarkan lagu 

nasional, gerekan semut (sejenak memungut sampah), dan pembiasaan 5S 

(senyum,salam sapa, sopan dan santun) yang diterapkan dilingkungan SMA N 9 

Malang. 

2. Mengetahui respon siswa terhadap penerapan metode pembiasaan dalam 

pembentukan karakter siswa di lingkungan sekolah SMA N 9 Malang. 

3. Mengetahui kendala dan solusi dalam proses penerapan metode pembiasaan di 

lingkungan sekolah SMA N 9 Malang. 

  



D. Pembatasan Masalah 

Metode pembiasaan ini memilik cakupan yang cukup luas, agar penelitian lebih fokus 

dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, dalam skripsi ini penulis membatasinya pada 

ruang lingkup penelitian sebagai berikut : 

1. Metode pembiasaan yang ingin di teliti adalah 5S (Senyum, Salam, Sapah, Santun, 

dan Sopan), Sholat berjamaah, gerakan Semut ( Sejenak memungut sampah) dan 

mendengarkan lagu-lagu nasional seblum di mulainya KBM. 

2. Sasaran penelitian di khususkan untuk kelas XI dan pihak yang bersangkutan dengan 

kesiswaan di SMA N 9 Malang. 

3. Penelitian ini hanya mencakup tentang metode pembiasaan yang hanya di lakukan di 

lingkungan sekolah SMA N 9 Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

Secara Teoritis  

1. Penelitian ini di harapkan dapat di jadikan informasi dalam pembangunan di dunia 

pendidikan khususnya dalam membentuk moral dan karakter siswa yang baik. 

2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bekal bagi peneliti untuk menjadi 

guru yang professional dalam meningkatkan prilaku dan pola pikir yang baik di 

lingkungan sekolah. 

Secara Praktis 

1. Bagi peneliti yaitu di selain dapat menambah wawasan pengetahuan, di harapkan 

juga dapat mengembakan metode pembiasaan yang baru dalam guna meningkatkan 

krakter yang baik dalam diri siswa-siswi. 



2. Bagi sekolah yaitu penelitian ini dapat di jadikan informasi tentang tingkat 

keberhasilan penerapan metode pembiasaan yang di lakukan di lingkungan SMA N 

9 Malang. 

F. Penegasan Istilah 

1. Implementasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi bisa diartikan sebagai 

penerapan atau pelaksanaan. Sebagai contoh kalimatnya, pertemuan kedua ini bermaksud 

mencari bentuk “implementasi” tentang hal yang disepakati sebelumnya. 

Menurut pendapat Cleaves yang diambil (dalam Wahab 2008), menyebutkan bahwa: 

Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah 

administratif dan politik”. Sebuah keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian 

dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau 

mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumya. 

Dapat di artikan bahawa implementasi merupakan sebuah proses atau penerapan yang di 

lakukan baik hasilnya keberhasilan atau kegagalan, yang dimana di terapkan untuk suatu tujuan 

tertentu. 

2. Metode Pembiasaan 

Anis Ibnatul M, dkk (2013) mengatakan bahwa pembiasaan merupakan kegiatan yang 

dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu tersebut dapat menjadi kebiasaan. Pembiasaan 

adalah segala sesuatu yang dilakukan secara berulang untuk membiasakan individu dalam 

bersikap, berperilaku, dan berpikir dengan benar. Dalam proses pembiasaan berintikan 

pengalaman, sedangkan yang dibiasakan adalah sesuatu yang diamalkan. 

http://any.web.id/soal/bahasa
http://any.web.id/soal/indonesia
http://any.web.id/soal/contoh


Menurut Aminudin (2010) Di antara firman Allah yang berkaitan dengan teori 

keteladanan adalah QS. al-Maidah (5): 30-31, QS, al-Ahzab (3): 21, dan QS. al-Mumtahanah 

(60): 4, sedangkan yang berkaitan dengan teori pembiasaan adalah QS. al-Nūr (4): 58.  Metode 

pembiasaan adalah proses pendidikan yang berlangsung dengan jalan membiasakan anak didik 

untuk bertingkah laku, berbicara, berpikir dan melakukan aktivitas tertentu menurut kebiasaan 

yang baik. Dasarnya adalah al-Qur’an dan Hadits serta pendapat para pakar pendidikan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiasaan merupakan proses 

kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang bertujuan untuk membuat individu menjadi 

terbiasa dalam bersikap, berperilaku dan berpikir sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Tujuan dari proses pembiasaan di sekolah untuk membentuk sikap dan perilaku siswa yang 

relatif menetap karena dilakukan secara berulang-ulang baik di dalam proses pembelajaran 

maupun di luar proses pembelajaran. Pembiasaan merupakan sebuah proses yang terjadi 

berulang-ulang yang lalu menjadi sebuah kebiassan baik itu kebiasaan yang baik atapun 

kebiasaan yang buruk. Yang dimana kebiasan tersebut sabgat dapat mempengaruhi seseorang 

dalam kehidupan sehari-harinya. 

3. Karakter  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian karekter yaitu sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain; atau 

Komphuruf, angka, ruang, simbol khusus yang dapat dimunculkan pada layar dengan papan 

ketik berkarakter. Karakter merupakan pola berpikir dan berprilaku yang menjadi sebuah ciri 

khas tiap induvidu dalam hidup dan berkerjasama, baik dalam lingkupkeluarga, masyarakat, 

bangsa, dan negara. Induvidu yang mempunyai karakter baik merupakan individu yang dapat 



mengambil keputusan dan selalu siap mempertanggung jawabkan tiap akibat dari keputusan 

yang ia buat. 

Menurut Elkind (2004) Pendidikan karakter merupakan segala sesuatu yang dilakukan 

guru, yang dapat mempengaruhi karakter peserta didik. Guru dapat membantu membentuk 

karakter peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru 

berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait 

lainnya. 

Karakter juga sangat berpengaruh terhadap kesuksesan kehidupan tiap induvidu, karena 

karakter yang baik akan membentuk pola berpikir yang baik pula, dan sebaliknya karajter yang 

buruk akan membentuk pola pikir yang buruk pula. 

 


