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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ada indikasi kuat mengenai hilangnya nilai-nilai luhur yang 

melekat pada bangsa Indonesia, seperti kejujuran, kesantunan, dan 

kebersamaan. Hal itu menjadikan keprihatinan bangsa. Oleh karena itu, 

harus ada usaha untuk menjadikan nilai-nilai itu kembali menjadi karakter 

yang bisa dibanggakan di hadapan bangsa lain. Di sinilah pendidikan 

agama menjadi sangat penting untuk menjadi pijakan dalam pembinaan 

karakter siswa, mengingat tujuan akhir dari pendidikan agama tidak lain 

adalah terwujudnya akhlak atau karakter mulia. 

Orang berkarakter berarti orang yang memiliki watak, kepribadian, 

budi pekerti, atau akhlak. Dengan makna seperti itu berarti karakter identik 

dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri atau 

karakteristik atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari 

bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya dari keluarga 

pada masa kecil, dan juga bawaan sejak lahir. 
1
 Upaya yang bisa dilakukan 

untuk pembinaan karakter siswa di sekolah di antaranya adalah dengan 

memaksimalkan fungsi mata pelajaran pendidikan agama di sekolah.  

Pembinaan karakter siswa oleh guru berarti berbagai upaya yang 

dilakukan oleh guru dalam rangka pembentukan karakter siswa. Guru 

adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
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membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah. 
2
 Dengan demikian guru memiliki tanggung 

jawab besar dalam menghasilkan generasi yang berkarakter, berbudaya, 

dan bermoral. 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Mantingan termasuk sekolah 

yang unggul dan dikenal memiliki banyak kegiatan pembinaan dan ekstra 

kurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. MTs Negeri 

Mantingan dapat dikatakan berhasil dalam membina siswa-siswinya 

menuju karakter yang baik, di antaranya dalam hal kedisiplinan dan 

kesantunan. Hal ini tentu tidak akan terwujud tanpa adanya pembinaan 

serius dari guru, terutama dari guru agama Islam dalam membina karakter 

siswa di MTs Negeri Mantingan. 

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian di MTs Negeri Mantingan dengan judul Peran Guru Agama 

dalam Pembinaan Karakter Siswa di MTs Negeri Mantingan Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan 

dapat tercapai pada sasaran dan tujuannya. Permasalahan penelitian ini 

adalah “Bagaimana peran guru agama di MTs Negeri Mantingan dalam 

pembinaan karakter siswa MTs Negeri Mantingan?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

“Mendeskripsikan peran guru agama di MTs Negeri Mantingan dalam 

pembinaan karakter siswa MTs Negeri Mantingan”. 

D. Manfaat Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis: 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

keilmuan dan pengetahuan, khususnya tentang peran guru agama dalam 

pembinaan karakter siswa. 

2. Manfaat Praktis: 

        Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada guru agama khususnya dan lembaga pendidikan MTs Negeri 

Mantingan pada umumnya juga MTs lainnya, untuk dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam 

membina karakter siswa. 

 

 

 

 

 

 

 


