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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan karakter saat ini sangat penting untuk membiasakan 

dalam diri pribadi siswa masing-masing. Dampak globalisasi yang terjadi 

saat ini membawa masyarakat Indonesia melupakan pendidikan karakter 

bangsa. Pendidikan karakter juga termasuk pondasi awal sebagai upaya 

pembentukan karakter suatu bangsa dan negara. Akan tetapi, saat ini 

banyak dari orang tua dan guru meresahkan perilaku moral siswa yg sudah 

mulai berkurang. Semakin zaman berkembang, maka pengaruh arus 

perkembangan teknologi dapat mempengaruhi karakter siswa yang 

menyalahgunakan teknologi tersebut.Sehinggamenimbulkan keresahan 

bagi pendidikan nasional.  

 Investasi dalam bidang pendidikan sangat diperlukan dalam upaya 

dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh sebab 

itu, untuk merencanakan dan mengembangkan karakter anak sangat 

dibutuhkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang dimaksud bukan 

hanya di pendidikan formal saja yang didapat, melainkan pendidikan di 

lingkungan keluarga sebagai upaya meningkatkan kualitas anak dalam 

ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan karakternya.Pengembangan karakter 

anak memerlukan pembiasaan dan keteladanan. Anak harus dibiasakan 

utuk selalu berbuat baik dan malu melakukan kejahatan. Hal penting yang 

harus dilakukan oleh pendidik baik orang tua maupun guru adalah 
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menunjukkan keteladanan yang konsisten antara sesuatu yang diajarkan 

dengan sesuaatu yang dilakukan. 

 Pemerintah telah menetapkan tujuan pendidikan nasional yang 

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 sebagai berikut :  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta  peradapan 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk mengembangkan 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 negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

 Pendidikan karakter sangat diperlukan, walaupun dasar dalam 

pembentukan karakter adalah keluarga. Kalau seorang keluarga sudah 

menanamkan karakter yang baik pada anak, maka pendidikn karakter anak 

tersebut akan baik pada tahap selanjutnya. Namun banyak dari orang tua di 

zaman sekarang mementingkan aspek kecerdasan otak daripada 

pendidikan karakter.  

Daniel Golenam mengatakan saat ini kegagalan orang tua dalam 

mendidik karakter anak-anaknya di rumah disebabkan karena banyak 

aktivitas kerja orang tua berada di luar dan aktivitas lain sehingga orang 

tua hanya mementingkan pada aspek akademik anak saja. Maka dari itu, 
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hal ini bisa dibantu dengan meningkatkan kualitas pendidikan karakter 

anak di madrasah.1 

 Sejalan dengan perubahan yang begitu cepat terhadaphilangnya 

nilai-nilai karakter yang melekat pada bangsa kita seperti jujur, 

kebersamaan serta kesatuan. Hal itu dapat dijadikan sebagai bentuk rasa 

prihatin bangsakita bersama. Oleh sebab itu, perlu adanya usaha agar nilai 

karakter tersebut berubahmenjadi suatu kebanggan semua dihadapan 

bangsa-bangsa lain. Suatu arah yang bisa menjadikan untuk kembali 

kearah yang baik adalah memberikana perbaikan sitem suatu pendidikan 

yang lebih mengutamakan pada usaha pendidikan karakter.  

Adapun Proses didalam sebuah pendidikan karakter bangsa dapat 

dilakukan dengan cara menumbuh kembangkan suatu kemampuandalam 

diri peserta didik secara aktif, melakukan proses penghayatan nilai-nilai 

pribadi mereka dalam bersosial di lingkungan masyarakat, menumbuh 

kembangkan kehidupanseluruh masyarakat menuju lebih sejahtera, serta 

menjadikan  kehidupan bangsa yang bermartabat.   

 Penanaman nilai-nilai karakter bangsa bukan hanya tanggung 

jawab pemerintah saja. Tetapi, dalam lembaga-lembaga pendidikan formal 

juga bertanggung jawab dalam membentuk karakter melaui pendidikan 

karakter. Berdasarkan kenyataan tersebut peneliti tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut upaya pendidikan karakter melalui kegiatan 

keagamaan di Madrasah Ibtida’iyah Darul Qur’an Malang. 

 
1Masnun Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensial, 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 36.  
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Madrasah Ibtidaiyah Darul Qur’an merupakan madrasah yang 

berdiri dinaungan Yayasan Pondok Pesantren Sabilillah. Kegiatan 

keagamaan yang ada di MI Darul Qur’an Malang antara lain adalah 

pelajaran agama Islam, pembacaaan Asmaul Husna, Istighosah bersama, 

Shalat Dhuha berjamaah, Shalat Dhuhur berjamaah, program Tahfidz, 

Buka bersama, PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) dan lain-lain.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut, kami perlu menganalisis 

kegiatan keagamaan dalam implementasi pedidikan karakter di MI Darul 

Qur'an Malang. Kami berusaha untuk mengamati implementasi nilai-nilai 

pendidikan karakter. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk meneliti 

dengan judul “Implementasi nilai-nilai Pendidikan Karakter Siswa 

Melalui Kegiatan Keagamaan di MI Darul Qur’an Malang”  

B. Rumusan Masalah  

1. Apa saja nilai-nilai pendidikan karakter yang dikembangkan melalui 

kegiatan keagamaan di MI Darul Qur;an Malang ?  

2. Bagaimana implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan 

keagamaan di MI Darul Quran Malang ? 

C. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan karakter apa saja yang 

dikembangkan melalui kegiatan keagamaan di MI Darul Qur’an 

Malang. 

b. Untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter siswa 

melalui kegiatan keagama4an di MI Darul Quran Malang. 
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi siswa, pendidikan karakter ini agar bisa di terapkan tidak hanya 

di madrasah saja tapi dimanapun. 

2. Bagi para guru di harapkan menambah inspirasi untuk terus 

memberikan kebiasaan kegiatan keagamaan sebagai wujudnya 

pendidikan karakter 

E. Batasan Istilah  

Agar lebih terfokus berdasarkan rumusan masalah penelitian kami. Hal ini 

dapat kami uraikan definisi istilah penelitian sebagai berikut :  

1. Implementasi  

Implementasi menurut bahasa adalah pelaksanaan atau penerapan.2  

Implementasi adalah suatu ide dalam suatu tindakan praktis 

sehingga memberikan dampak baik bagi pengetahuan, ketrampilan 

maupun nilai dan sikap. 

Maksud implementasi menurut penulis penelitian ini adalah proses 

suatu penerapan dimulai dari tahap perencanaan yaitu peneliti ingin 

memberikan uji coba kepada siswa MI Darul Quran terkait nilai 

karakter, kemudian proses pelaksanaan yaitu dilaksanakan melalui 

kegiatan keagamaan, hingga evaluasi yang berupa muatan karakter 

di dalam kegiatan keagamaan tersebut.  

 

 

 
2 Eko Darmoko, Tesaurus Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2009), 

hlm.246. 
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2. Pendidikan Karakter  

Karakter adalah Tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi 

pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain.3 

Pendidikan karakter dalam penelitian ini adalah penanaman 

perilaku yang sesuai dengan yang diajarkan melalui sebuah 

pembiasaan yang sudah diberikan oleh pendidik kepada peserta 

didik.  

3. Kegiatan Keagamaan 

Kegiatan keagamaan berdoa dan baca surat pendek merupakan 

rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan bidang keagamaan yang 

sudah ada terbiasa di lingkungan masyarakaat untuk melaksanakan 

dan menjalankan syariat agama islam didalam kehidupan sehari-

hari. Kegiatan keagamaan merupakan investasi yang berintegeritas 

secara menyeluruh antara berpengetahuan agama, merasakan 

beragama serta perilaku keagamaan dalam diri seseorang. Aktivitas 

keagamaan menimbulkan hubungan erat dengan kehidupan batin 

manusia.  

Kegiatan keagamaan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini 

adalah segala kegiatan kegamaaan yang diterapkan oleh guru dan 

pihak sekolah kepada peserta didik melalui pembiasaan yang 

dilaksanakan setiap harinya di sekolah 

 

 
3 Kementrian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonsia (Jakarta: Balai 

Pustaka,2010), hlm.170. 
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F. Kajian Terdahulu  

1. Wahyu Sri Wilujeng. 2016. Implementasi pendidikan karakter Melalui 

kegiatan keagamaan di SD Ummu Aiman. Hasil penelitiannya 

bahwa:(1) proses pelaksanaan kegiatan keagamaan disekolah 

dilaksanakan dengan menggunakan metode pembiasaan yang 

dilakukan secara terus menerus dan juga terstruktur, (2) faktor 

penghambat dari pelaksanakan kegiatan keagamaan ini adalah 

kurangnya disiplin bagi sebagian siswa yang tidak menerapkan 

pembiasaan tersebut dirumah, (3) nilai karakter yang ditanamkan 

disekolah meliputi nilai disiplin, jujur, tanggung jawab, sopan dan 

santun, ikhlas, dan juga karakter toleransi.  

2. Nur Azizah. 2015 Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Waleri 

Kendal. Hasil penelitiannya yaitu: penerapan nilai-nilai pendidikan 

karakter di SMA N 1 Waler menggunakan metode diantaranya: metode 

pembiasan, metode keteladanan, metode antar teman sebaya, small 

discution, membaca dan lainnya yang disesuaikan dengan materi dan 

kondisi peserta didik.  

3. Siti Zubaidah.2015.Implementasi Pendidikan Karakter dalam 

pendidikan agama Islam di SD Gayamsari 02 Semarang. Hasil 

penelitiannya bahwa implementasi pendidikan karakter di SD 

Gayamsari 2 dilakukan dengan tahap prencanaan dan pelaksanaan.  

4. Bonita Arifatul Maula. 2016. Penanaman nilai Karakter Religius di 

SDN Jageran, Bantul, Yoyakarta. Hasil penelitiannya bahwa: peran 
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guru dalam melaksanakan penanaman nilai karakter religius 

dilaksnakan melalui kegiatan intrakurikuler,kokurikuler dan 

ekstrakurikuler. Penanaman nilai religius dalam 3 kegiatan tersebut 

meliputi 5 dimensi religiusitas, yaitu dimensi keyakinan (ideologis), 

pengamalan (eksperensial), praktik agama (ritualistic) dan pngetahuan 

agama (intelektual). Factor pendukung penanaman nilai karakter 

religius diantaranya (1) lingkungan sekolah yang berada di wilayah 

pesantren (2) kesadaran siswa dan lingkungan keluarga (3) sarana 

prasarana dan factor penghambatnya adalah (1) tata tertib sekolah yang 

belum dijalankan secara konsisten (2) kurang menguasai IT. 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun 

penelitian tersebut berkaitan dengang penelitian ini yaitu sama meneliti 

tentang implementasi pendidikan karakter, serta peran sekolah dalam 

melakukan kegiataan keagamaan yang terdapat unsur pendidikan 

karakter mengenai nilai religius, disiplin, toleransi dan jujur. 

Perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas peran sekolah 

menanamkan pendidikan karakter pada kegiatan ekstrakurikuler dan 

kokurikuler, sedangkan penelitian ini di MI Darul Quran membahas 

implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan keagamaan yang 

ada di MI. agar menciptakan kebiasaan pribadi dan perilaku yang baik 

untuk peserta didik.  

 


