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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, 

pemerintah menyebutkan bahwa tujuan pendidikan ialah untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.1 Jadi pendidikan 

merupakan sebuah proses pemindahan ilmu (transfer of knowledge) dari seorang 

pendidik kepada peserta didiknya. Akan tetapi sebenarnya pendidikan tidak hanya 

tempat pemindahan ilmu tapi juga tempat atau proses mentransfer nilai (transfer 

of values). Karena nilai-nilai yang dibawah oleh manusia merupakan simbol dari 

sejatinya manusia diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi.  

Banyak sekali permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan, lembaga 

sekolah yang diharapkan dapat menjadi perbaikan sekaligus pembentukan 

karakter bangsa dirasa kurang berhasil dalam mewujudkan pembentukan karakter 

bangsa. Melihat dari permasalahan yang ada masih banyak sekali kejadian 

kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Terdapat beberapa peristiwa yang sering 

                                                           
1 Muhammad Fadhillah dan Lilis Mualfatu Khorida. Pendidikan Karakter Anak Usia Dini: Konsep 

dan aplikasinya dalam PAUD (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal. 24 
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terjadi dan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari yang dapat disaksikan 

melalui televisi maupun media cetak, mulai dari tawuran yang menyebabkan 

keresahan, narkoba, pencurian serta banyak hal lain yang menunjukkan bahwa 

moral yang dimiliki bangsa semakin tak karuan.  

Permasalahan dalam dunia pendidikan memang tidak akan pernah selesai 

akan tetapi pendidikan masih dijadikan sarana yang paling efektif untuk 

menanggulangi kehancuran moral yang dimiliki oleh anak bangsa.2 Pendidikan 

masih dijadikan sebagai sarana atau tempat pembentukan karakter bangsa 

Indonesia yang sesungguhnya. Dimana sekolah merupakan tempat kedua anak 

mendapatkan pendidikan setelah orang tua. Orang tua telah mengajarkan hal-hal 

yang dasar bagi anak untuk dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. 

Orang tua merupakan pendidik pertama yang mengajarkan dan membentuk 

karakter anak akan tetapi kemudian tugas ini dialihkan ke sekolah agar lebih 

maksimal karena tidak dapat dipungkiri bahwa orang tua tidak dapat secara intens 

transfer of knowledge dan transfer of values. Oleh karena itu pembentukan 

karakter ini kemudian dialihkan kepada guru sebagai tugas perbaikan serta 

pembentuk karakter anak.  

Pendidikan karakter memiliki makna yang lebih tinggi dari pendidikan moral 

karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan masalah benar atau 

salah tapi bagaimana menanamkan kebiasaan (habit) tentang hal-hal yang baik 

                                                           
2 Mohammad Takdir Ilahi. Gagalnya pendidikan karakter: Analisis dan solusi Pengendalian Karakter 

Emas Anak Didik (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal 17 
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dalam kehidupan sehingga peserta didik memiliki kesadaran dan pemahaman 

yang tinggi, serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebajikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Aristoteles bahwa 

karakter erat kaitannya dengan habit atau kebiasaan yang terus menerus 

dipraktikkan dan diamalkan.3 Ada tiga bagian yang saling berhubungan untuk 

mewujudkan karakter yang baik yakni pengetahuan moral, perasaan moral, dan 

perilaku moral. Karakter yang baik terdiri dari mengetahui hal yang baik, 

menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal baik, kebiasaan dalam cara 

berfikir, kebiasaan dalam hati dan kebiasaan dalam tindakan.4 Jadi karakter akan 

ikut andil juga dalam penanaman kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari 

hari, maka akan lebih baik jika pembentukan karakter dimulai dari pendidikan di 

jenjang sekolah dasar. Dimana jenjang pendidikan ini merupakan tempat yang 

tepat untuk awal pembentukan karakter karena anak masih terbiasa menggugu 

dan meniru tindakan yang dilakukan oleh guru. Sehingga diharapkan tiga 

komponen dalam membentuk karakter yang baik menurut Thomas Lickona dapat 

tercapai dengan maksimal. 

Dalam sekolah tentunya guru memiliki peran yang paling penting dalam 

pembentukan karakter peserta didik. Peran guru sangat penting adanya terutama 

pada jenjang sekolah dasar. Karena sekolah dasar merupakan tempat awal peserta 

                                                           
3 Mulyasa, H.E, Manajemen Pendidikan Karaakter(Jakarta: Bumi Aksara, 2012) hal. 3 
4 Thomas Lickona, Mendidik untuk membentuk karakter: bagaimana sekolah dapat memberikan 

pendidikan tentang sikap hormat dan bertanggung jawab/ penerjemah, Juma Abdu Wamaungo, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hal.82 
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didik menerima berbagai macam ilmu penegtahuan. Akan tetapi peran guru 

agama sebenarnya jauh lebih penting dari guru mata pelajaran lain. Hal ini 

dikarenakan pada pendidikan Islam tidak hanya menekankan pada pengajaran 

yang orientasinya pada pengembangan intelektualitasnya, tetapi juga berupaya 

membentuk kepribadian peserta didik secara utuh. Jadi memang pada dasarnya 

Islam menghendaki sebuah kesempurnaan hidup yang sempurna.5 . Sebagaimana 

pula dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an yang berbunyi: 

ْلِ  َااة    يَاَي َُّها الَِّذْيَن أََمنُ ْوا اْدُخُلْوا ِف  ِْل    ال

Artinya: “Wahai orang mukmin, masuklah ke dalam Islam secara total, 

menyeluruh menyeluruh dan berkebulatan” (QS. Al-Baqarah:208).6 

Demi keberhasilan pendidikan yang ada di Indonesia, banyak sekali 

pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pembaharuan ini mulai dari sistem 

pendidikan, metode pembelajaran, media pembelajaran, kurikulum pendidikan 

dan lain-lainnya. Pemerintah maupun pihak yang ada di sekolah selalu berusaha 

untuk melakukan pembentukan serta perbaikan karakter peserta didiknya agar 

menjadi manusia yang berkualitas. Sistem pendidikan yang masih sangat sering 

menjadi pembicaraan bahkan telah menjadi sebuah animo masyarakat untuk 

memberikan pendidikan kepada anak yakni dengan menaruh anak pada sekolah 

dengan sistem full day school.  

                                                           
5 Muhammad Takdir Ilahi, Revitalisai Pendidikan berbasis moral (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) 

hal. 191 
6 Departemen Agama RI “ Al-Qur’an Terjemah perkata”2008. 
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Sistem full day school merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh sekolah 

yang kegiatan belajar mengajar dilakukan selama sehari penuh. Sehingga full day 

school merupakan pendidikan yang dilaksanakan sepanjang hari atau proses 

belajar mengajar yang diberlakukan dari pagi sampai sore hari. Sekolah dengan 

sistem pendidikan seperti ini masih sangat diminati karena orang tua tidak dapat 

secara maksimal membimbing anak dalam belajar. Orang tua biasanya terlalu 

sibuk dengan urusan pekerjaan bahkan terkadang bekerja hingga sehari penuh 

sehingga orang tua kurang mengawasi perkembangan anak. Perkembangan ini 

baik dalam belajar maupun perkembangan karakter anak. Jadi adanya full day 

school ini juga bertujuan untuk pengembangan intelektualitas dan pengembangan 

karakter yang lebih maksimal kepada peserta didik. 

Menurut Muhadjir Efendy selaku menteri pendidikan dan kebudayaan, 

Presiden Joko Widodo telah berpesan bahwa kondisi ideal pendidikan di 

Indonesia adalah ketika dua aspek pendidikan bagi siswa terpenuhi. Adapun dua 

aspek pendidikan itu ialah pendidikan karakter dan pengetahuan umum. Pada 

jenjang sekolah dasar (SD), siswa mendapatkan pendidikan karakter sebanyak 80 

persen dan pengetahuan umum sebanyak 20 persen. Oleh karena itu untuk 

memenuhi pendidikan karakter tersebut, Kemendikbud mencoba untuk 

menerapkan sistem belajar mengajar dengan full day school. Full day school 

bukan berarti peserta didik belajar selama seharian akan tetapi setengah hari dapat 

diisi proses belajar-mengajar kemudian dilanjutkan dengan kegiatan ekstra 

http://nasional.kompas.com/tag/Jokowi
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kurikuler.7 Melihat begitu pentingnya pembentukan karakter bagi peserta didik 

untuk kemajuan bangsa. Maka perlu adanya peningkatan pembentukan karakter 

sehingga pendidikan karakter di Indonesia dapat berkembang secara maksimal. 

Sistem full day school hadir untuk meningkatkan perkembangan karakter.  

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 05 Jombang merupakan salah satu 

sekolah yang menerapkan sistem full day school untuk dapat secara maksimal 

membentuk karakter peserta didik. Terlebih MI Muhammadiya 05 Jombang 

melakukan pembentukan karakter peserta didik dengan cara yang Islami. 

Pembentukan karakter Islami yang diterapkan sekolah berupa penenaman nilai-

nilai akhlak dan nilai-nilai ibadah. Penanaman nilai nilai ini dilakukan dengan 

cara pembiasaan terhadap kegiatan rutin yang diagendakan di sekolah.  

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di MI Muhammadiyah 05 

Jombang, peneliti menemukan hal yang menarik yakni berupa pembentukan 

karakter berbasis Islami yang dimaksimalkan dengan menggunakan sistem full 

day school yang diterapkan oleh sekolah. Hal tersebutlah yang menjadi 

keunggulan dari sekolah sehingga banyak sekali orang tua wali murid yang 

berminat untuk menyerahkan pendidikan anaknya di sekolah ini. Peneliti 

                                                           
7 Karnia Septia, "Full Day School" Tak Berarti Belajar Seharian di Sekolah, Ini Penjelasan 

Mendikbud, diakses pada tanggal  9 agustus 2016 

http://nasional.kompas.com/read/2016/08/09/08530471/.full.day.school.tak.berarti.belajar.seharian.di.s

ekolah.ini.penjelasan.mendikbud 

http://nasional.kompas.com/read/2016/08/09/08530471/.full.day.school.tak.berarti.belajar.seharian.di.sekolah.ini.penjelasan.mendikbud
http://nasional.kompas.com/read/2016/08/09/08530471/.full.day.school.tak.berarti.belajar.seharian.di.sekolah.ini.penjelasan.mendikbud
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berusaha untuk mengungkapkan keunggulan dari sekolah yakni pendidikan 

karakter Islami dengan sistem full day school.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti maka masalah 

yang dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana konsep Pendidikan Karakter Islami dan konsep full day school di 

MI Muhammadiyah 05 Jombang? 

2. Bagaimana penerapan sistem full day school di MI Muhammasiyah 05 

Jombang? 

3. Bagaimana proses pembentukan karakter Islami dengan sistem full day school 

di MI Muhammadiyah 05 Jombang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini diadakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui konsep Pendidikan Karakter Islami dan konsep full day school di 

MI Muhammadiyah 05 Jombang. 

2.  Mendeskripsikan penerapan sistem full day school di MI Muhammasiyah 05 

Jombang. 

3. Mendeskripsikan proses pembentukan karakter Islami dengan sistem full day 

school di MI Muhammadiyah 05 Jombang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara teoritis 

Dapat memberikan gambaran tentang model pendidikan karakter Islami 

dengan sistem full day school. Serta memberikan kontribusi berupa wawasan, 

informasi serta khazanah keilmuan baik kepada akademisi maupun non 

akademisi yang diharapkan dapat menjadi suatu gagasan pengembangan 

pendidikan dan pembelajaran yang ada di Indonesia. 

2. Secara praktis 

a. Bagi Praktisi Pendidikan 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau gambaran tentang 

model pendidikan karakter Islami dengan sistem full Day School. Selain 

itu penelitian ini juga digunakan sebagai suatu cara yang dapat diterapkan 

di sekolah yang menginginkan peserta didiknya memiliki karakter yang 

baik berdasarkan nilai-nilai keislaman. Serta dapat dijadikan sebagai suatu 

bahan rujukan, referensi maupun evaluasi untuk mewujudkan pendidikan 

yang lebih baik lagi. 

b. Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk memperluas khazanah 

keilmuan dan pengembangan potensi dalam menulis karya ilmiah serta 
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menjadi syarat untuk mendapatkan gelar pada jenjang S1 perguruan 

tinggi.  

 

E. Batasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian, berikut adalah batasan 

istilah: 

1. Pembentukan Karakter Islami 

Pembentukan merupakan suatu proses, perbuatan ataupun cara 

membentuk.8 Sedangkan karakter secara etimologi berasal dari bahasa Yunani 

yaitu karasso yang berarti cetak biru, format dasar dan sidik seperti dalam 

sidik jari. Dalam hal ini karakter diartikan sebagai sesuatu yang tidak dapat 

dikuasai oleh intervensi manusiawi. Seseorang yang memiliki karakter kuat 

adalah mereka yang tidak mau dikuasai oleh sekumpulan realitas yang telah 

ada begitu saja dari sananya. Sedangkan orang yang memilki karakter lemah 

ialah orang yang tunduk pada sekumpulan kondisi yang telah diberikan 

kepadanya tanpa dapat menguasainya.9  

Pendapat yang lain menyebutkan bahwa karakter berasal dari bahasa 

Yunani yang berarti to mark (menandai) dan memfokuskan pada bagaimana 

menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam tindakan nyata atau perilaku sehari-

                                                           
8 Tim penyususn Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), Ed.2, cet.9, 

hal.113 
9 Muhammad Fadhillah dan Lilis Mualfatu Khorida. Pendidikan Karakter Anak Usia Dini: Konsep 

dan aplikasinya dalam PAUD (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal. 20 
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hari.10 Jadi dapat disimpulkan bahwa karakter merupakan kondisi atau 

perilaku seseorang yang menandai bahwa dirinya adalah orang yang baik atau 

tidak. Apabila seseorang telah mempunyai karakter yang baik dalam dirinya 

maka dirinya telah memiliki benteng untuk menghindarkan dirinya dari 

perbuatan yang tidak sesuai dengan kepribadiannya karena didalam dirinya 

telah tertanam kepribadian yang baik. Oleh karena itu saat dihadapkan dengan 

perbuatan yang tidak baik maka dirinya akan menolak karena hal tersebut 

dianggap tidak benar.  Islami  sendiri berasal dari kata Islam yang mendapat 

imbuhan “i”. Makna Islami adalah sesuatu yang berlandaskan pada Islam.11 

Melihat pemaparan diatas maka yang dimaksud dengan pembentukan karakter 

Islami adalah suatu cara atau proses untuk membentuk nilai-nilai kebaikan 

baik sikap maupun tingkah laku dengan berlandaskan pada ajaran agama 

Islam. 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pembentukan karakter Islami 

adalah suatu usaha yang berupaya untuk membentuk karakter peserta didik 

dengan melakukan  pembiasaan pada nilai-nilai akhlak dan Ibadah .  

2. Sistem Full day School 

Sistem merupakan komponen yang saling berhubungan secara teratur 

yang merupakan satu keseluruhan.12 Full day school berasal dari bahasa 

Inggris yakni full day yang artinya hari sibuk. Sedangkan makna dari school 

                                                           
10 Mulyasa, H.E, Manajemen Pendidikan Karaakter(Jakarta: Bumi Aksara, 2012) hal. 3 
11 Prof. Dr. Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islami (Bandung: PT Remaja Rosda Karya) cet.2, hal. 33 
12 Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam, (Bandung:CV Pustaka Setia,2012), Hal: 70 
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adalah sekolah. Jadi pengertian full day school dilihat dari segi etimologi 

adalah sekolah sepanjang hari atau kegiatan proses belajar mengajar yang 

dilakukan secara sehari penuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem full 

day school adalah suatu komponen dalam pendidikan yang dilaksanakan 

sepanjang hari atau proses belajar mengajar yang dilaksanakan dari pagi 

sampai sore hari.  

Sistem full day school yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah 

sistem yang diterapkan oleh sekolah dan menjadi salah satu keunggulan 

sekolah dalam membangun serta memperbaiki karakter peserta didik 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan pada skipsi ini terdiri dari lima bab, yakni: 

1. BAB I, Pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas seputar uraian atau gambaran 

masalah umum yang terkait dengan penelitian. Dalam bab ini terdapat 

beberapa sub bab yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II, Kajian Pustaka. Pada bab ini peneliti akan membahas kerangka 

teoritis sesuai dengan bahasan judul skripsi.  

3. BAB III, Metode Penelitian. Pada bab ini peneliti akan membahas metode 

penelitian yang digunakan pada skripsi. Didalam metode penelitian ini 
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mencakup beberapa bahasan yakni jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.  

4. BAB IV, Hasil Penelitian. Pada bab ini peneliti akan membahas hasil dari 

penelitian serta menyajikan data dari hasil penelitian. 

5. BAB V, Kesimpulan dan saran. Pada bab ini peneliti akan menyajikan 

kesimpulan  

dari penelitian yang telah dilakukan, serta berisi tentang saran dari peneliti.  

 


