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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan sistem yang harus dijalankan secara terpadu dengan 

sistem yang lain guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan 

berlangsung secara terus menerus seiring dengan dinamika perubahan sosial 

budaya masyarakat dari jaman  ke jaman.  

Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU No. 20 tahun 
2003). 
 
Perkembangan dan perubahan masyarakat akan terus berlangsung mengikuti 

perubahan jaman. Indonesia berada dalam tatanan kehidupan yang cukup kritis di 

berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Kehidupan global yang 

memaksa Indonesia untuk bersaing ketat di berbagai kemajuan pada bidang 

IPTEK, disinilah pendidikan mempunyai peranan penting dalam kehidupan 

masyarakat untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa. 

Pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas namun juga 

berkepribadian atau berkarakter sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa 

yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa 

serta agama.  

Pendidikan karakter pada intinya membentuk bangsa yang teguh, 

kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, toleran, berorientasi ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang 
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Maha Esa.  Pusat kurikulum telah mengidentifikasi sejumlah nilai pembentuk 

karakter bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan 

nasional.  

Nilai-nilai karakter bangsa yang dikembangkan sekarang ini yaitu: nilai 
religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, 
rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 
bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 
peduli sosial, dan tanggung jawab (Narwati, 2011:29-30). 
 
Menurunya nilai-nilai kepribadian bangsa dalam berbagai bidang di 

masyarakat, harus diperlukan sebuah pendidikan yang menanamkan nilai-nilai 

kepribadian bangsa kepada generasi muda. Pendidikan karakter merupakan 

trobosan baru untuk meningkatkan moral atau karakter kepada generasi muda 

yang nantinya akan meneruskan perjuangan bangsa. Pendidikan karakter adalah 

sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, maka diperlukan kepedulian 

oleh berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, keluarga dan lembaga 

pendidikan. Pendidikan karakter dalam lembaga pendidikan sangat ideal, 

khususnya dalam kehidupan sekolah. Sekolah dipandang sebagai tempat yang 

strategis untuk membentuk karakter pendidik, peserta didik dan seluruh 

komponen sekolah. Menurut Megawangi sebagaimana dikutip oleh Kesuma 

(2013:5), seperti di bawah: 

Pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar 
dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkanya dalam 
kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang 
positif kepada lingkunganya. 
 
Pendidikan karakter diharapkan dapat membangun kinerja budaya dan 

religius dalam kehidupan bermasyarakat yang didalamnya bernaung insan-insan 

yang berakhlak mulia, mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan 
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spiritual. Menurut Narwati (2011:29), “deskripsi karakter religius adalah sikap 

dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran, 

dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain”. 

Karakter religius perlu ditanamkan dalam kehidupan dikarenakan rendahnya 

moral terus-menerus terjadi pada generasi bangsa Indonesia dan nyaris membawa 

kehancuran. Budaya korupsi yang seakan telah mengakar pada kehidupan bangsa 

Indonesia mulai dari tingkat kampung hingga pejabat tinggi negara, 

penyalahgunaan dan peredaran narkoba semakin menggurita. Ketidaktaatan 

pelajar mematuhi ajaran agama, tidak jujur, dan berperilaku tidak menghormati 

antar sesama maupun dengan guru. Tawuran antar pelajar dan berbagai kejahatan 

yang telah menghilangkan rasa aman setiap warga, merupakan bukti nyata akan 

buruknya moral generasi bangsa Indonesia.  

Karakter religius diharapkan ada pada peserta didik, karena banyak siswa 

sekarang ini yang kurang peduli terhadap ajaran agama yang disebabkan berbagai 

hal. Tujuan pendidikan karakter yang berkaitan dengan mental dan sikap anak 

didik dikelola dengan menanamkan nilai-nilai religius dan nilai tradisional yang 

positif. Nilai itu perlu ditanamkan dengan intensitas yang sama pada semua mata 

pelajaran. Penanaman karakter religius di kalangan peserta didik bisa dilakukan 

dengan berbagai cara. Karakter religius pada siswa terletak pada pendidikan 

keagamaan di sekolah. Manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhanan Yang 

Maha Esa dan berakhlak mulia sebagai karsa sila pertama Pancasila tidak dapat 

terwujud secara tiba-tiba. Manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia 

akan terbentuk melalui proses kehidupan, terutama melalui proses pendidikan, 
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khususnya kehidupan beragama serta pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. Proses pendidikan tersebut terjadi dan berlangsung seumur 

hidup baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. 

Menyadari pentingnya karakter seseorang, maka banyak diterapkan dalam 

pendidikan  di sekolah agar tertanam generasi bangsa yang berkarakter. Hal ini 

dapat memupuk kemandirian anak didik dalam kehidupan sehari-hari sehingga 

diharapkan penanaman pendidikan karakter lebih kondusif. Adapun suatu cara 

untuk menanamkan perilaku dan keyakinan dalam diri anak adalah melalui 

pembiasaan-pembiasaan serta menciptakan lingkungan yang mendukung anak 

agar lebih bermoral. Penciptaan lingkungan tersebut dilakukan baik di sekolah 

maupun dalam keluarga. Salah satu lembaga pendidikan sekolah yang peduli 

terhadap penanaman karakter dalam bidang keagamaan adalah Madrasah 

Tsa’nawiyah Negeri Surakarta 1. Madrasah Tsa’nawiyah Negeri Surakarta 1 

mengoptimalkan penanaman karakter siswa melalui berbagai kegiatan keagamaan 

diantaranya dengan melaksanakan progam pagi di bidang keagamaan sebelum 

proses pembelajaran dimulai. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

terhadap kegiatan-kegiatan pembinaan karakter religius di Madrasah Tsa’nawiyah 

Negeri Surakarta 1 melalui Program Pagi Sekolah. Penulis berusaha meneliti 

upaya yang telah dilakukan oleh sekolah dalam penanaman karakter religius. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang 

“Penanaman Pendidikan Karakter Religius melalui Program Pagi Sekolah di 

Madrasah Tsa’nawiyah Negeri Surakarta 1”. 
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui 

terlebih dahulu permasalahan yang ada agar pemecahannya akan terarah dan 

terfokus. Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penanaman pendidikan karakter religius pada siswa Madrasah 

Tsa’nawiyah Negeri Surakarta 1 melalui Program Pagi Sekolah? 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penanaman pendidikan karakter 

religius pada siswa Madrasah Tsa’nawiyah Negeri Surakarta 1 melalui 

Program Pagi Sekolah? 

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanaman 

pendidikan karakter religius pada siswa Madrasah Tsa’nawiyah Negeri 

Surakarta 1 melalui Program Pagi Sekolah?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti harus menentukan tujuan sebagai 

tindakan  awal. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menggambarkan penanaman pendidikan karakter religius pada siswa 

Madrasah Tsa’nawiyah Negeri Surakarta 1 melalui Program Pagi Sekolah. 

2. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam penanaman pendidikan 

karakter religius pada siswa Madrasah Tsa’nawiyah Negeri Surakarta 1 melalui 

Program Pagi Sekolah. 
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3. Untuk mendeskripsikan solusi dalam mengatasi kendala penanaman 

pendidikan karakter religius pada siswa Madrasah Tsa’nawiyah Negeri 

Surakarta 1 melalui Program Pagi Sekolah.  

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau kegunaan teoritis 

a. Mendapatkan teori baru mengenai penanaman pendidikan karakter religius 

pada siswa Madrasah Tsa’nawiyah Negeri Surakarta 1 melalui Program 

Pagi Sekolah. 

b. Sebagai dasar bagi penelitian berikutnya yang sejenis. 

c. Sebagai wawasan pemikiran dalam rangka membantu penyelesaian masalah 

mengenai pendidikan karakter religius. 

2. Manfaat atau kegunaan praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran, sikap atau 

perilaku pendidikan berkarakter khususnya dalam nilai religius. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan tentang penanaman 

pendidikan karakter religius dalam pelaksanaan dan pendidikan. 

c. Hasil penelitian ini diharapakan memberikan informasi dan masukan yang 

berguna bagi masyarakat pada umumnya, dan bagi guru, calon guru, 

mahasiswa, serta pada peserta didik khususnya terhadap pendidikan karakter 

religius melalui Program Pagi Sekolah. 
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E. Daftar Istilah 

Penelitian ini peneliti ingin meneliti Penanaman Pendidikan Karakter 

Religius melalui Program Pagi Sekolah di MTs Negeri Surakarta 1. Berikut 

adalah beberapa daftar istilah tentang Penanaman Pendidikan Karakter Religius 

melalui Program Pagi Sekolah: 

1. Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (UU No 20 tahun 
2003). 
 

2. Karakter  

Menurut Scerenko sebagaimana di kutip oleh Hariyanto (2011:42) 

mendefinisikan bahwa karakter adalah sebagai atribut atau ciri-ciri yang 

membentuk dan membedakan ciri pribadi, ciri etis, serta kompleksitas mental dari 

seseorang, suatu kelompok atau bangsa. 

3. Religius 

Kepercayaan kepada Tuhan yang telah menciptakan alam beserta isinya. 

4. Program Pagi Sekolah 

Kegiatan rutin yang dilakukan setiap pagi sebelum proses pembelajaran 

sekolah dimulai. Kegiatan tersebut yaitu melakukan jabat tangan setiap akan 

memasuki lingkungan sekolah, mengawali dengan membaca do’a dan Al Qur’an 

sebelum proses pembelajaran dimulai. 
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5. Penanaman Pendidikan Karakter Religius  

Pemberian atau penanaman nilai-nilai agama kepada para siswa melalui 

Program Pagi Sekolah, guna menjadikan anak didik lebih beriman kepada Allah 

SWT dan menghormati serta menghargai orang tua, guru dan orang-orang di 

sekelilingnya. 


