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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Kementerian Pendidikan Nasional memprioritaskan program Pendidikan 

Karakter, walaupun sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir, sudah banyak 

perbincangan mengenai pendidikan karakter, baik melalui konferensi, seminar 

maupun pembicaraan publik lainnya. Tetapi belum banyak yang dilakukan oleh 

lembaga maupun masyarakat dalam memajukan pendidikan karakter. Dengan 

adanya kebijakan Mendiknas Muhammad Nuh, melalui lembaga-lembaga 

pendidikan dan masyarakat luas, pendidikan karakter sudah saatnya untuk 

dilaksanakan. 

Pendidikan karakter berkaitan dengan bidang-bidang yang lain, seperti 

budaya, pendidikan dan agama. Bidang budaya umumnya mencakup nilai-nilai 

luhur yang menjadi panutan bagi masyarakat. Bidang pendidikan selain 

mencakup proses transfer ilmu pengetahuan, juga merupakan proses yang sangat 

strategis dalam menanamkan nilai-nilai budaya dan karakter dalam rangka 

pembudayaan anak manusia. Sementara agama mengandung ajaran tentang 

berbagai nilai-nilai luhur dan mulia untuk mencapai harkat kemanusiaan (Azra, 

2010).  

Kemerosotan akhlak atau dekadensi moral merupakan masalah sosial atau 

kemasyarakatan yang harus segera ditanggulangi bersama dewasa ini. Dengan 

adanya kemajuan tehnologi yang begitu pesat dalam era globalisasi, berdampak 

pada arus kemerosotan akhlak yang semakin melanda sebagian pemuda-pemuda 

kita. Sering kita membaca berita di surat kabar tentang tawuran antar  pelajar, 

penyebaran dan pemakaian narkotika,  minuman keras, penjambretan dan 

kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak usia belasan tahun, seks bebas yang 

terjadi pada anak usia sekolah dan sebagainya.  Berbagai bentuk pelanggaran 

tersebut  dengan cepat dan mudah menyebar melalui media komunikasi secara 

cepat dan mudah  pula seperti internet, HP, dan semacamnya.  

Dharma Kesuma dkk (2013:2), data hasil survai oleh sebuah lembaga 

survai yang mengambil sampel di 33 propinsi di Indonesia pada tahun 2008, hasil 

survai mengenai seks bebas di kalangan remaja Indonesia menunjukkan 63% 



2 

 

remaja Indonesia melakukan seks bebas. Menurut Direktur Remaja dan 

Perlindungan Hak-Hak reproduksi BKKBN, M. Masri Muadz.  

Oleh karena itu, persoalan pendidikan karakter seharusnya mendapatkan 

perhatian yang serius dan terfokus untuk menciptakan suatu sistem dalam 

menanggulangi kemerosotan akhlak dan moral di kalangan remaja, sehingga 

mampu mengarahkan remaja ke arah yang lebih positif. Karakter bangsa yang 

sebelumnya berpegang pada ajaran –ajaran agama dan nilai-nilai luhur bangsa 

terus mengalami kemerosotan secara cepat. Semua pelanggaran akhlak mulia dan 

nilai-nilai luhur itu banyak terjadi akibat kemajuan tehnologi  dalam era 

globalisasi serta memudarnya karakter bangsa. Dan tidak adanya keharmonisan 

dalam keluarga (IEF,2000). Adanya arus globalisasi nilai-nilai dan gaya hidup 

yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma agama, sosial dan budaya nasional 

Indonesia sehingga banyak menimbulkan disorientasi keluarga.  

Merosotnya watak dan karakter bangsa seringkali sekolah yang menjadi 

kambing hitam, sehingga membuat sekolah seakan tidak berdaya menghadapi 

kenyataan ini. Sekolah sendiri sebenarnya sedang menghadapi berbagai 

permasalahan seperti kurikulum yang berlebihan , sarana dan prasarana yang 

kurang memadai, serta tenaga kependidikan yang masih rendah. Dalam 

menghadapi berbagai macam masalah ini membuat sekolah seakan-akan 

kehilangan relevansinya dalam pembentukan budaya dan karakter bangsa, 

sehingga sekolah sekedar tempat transfer of knowledge daripada character 

building, tempat pengajaran daripada pendidikan, jadi hanya sekedar 

memindahkan ilmu pengetahuan tanpa membentuk kepribadian anak.  

 MTs Negeri Sragen merupakan lembaga pendidikan di bawah 

Kementerian Agama, dimana kurikulum pendidikan mengadopsi  dari 

Kementeriaan Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional yang tentunya 

berbeda dari SMP-SMP lain yang kurikulum pendidikannya hanya dari 

Kementerian Pendidikan Nasional.  MTs Negeri Sragen mengimplementasikan 

pendidikan karakter khususnya sikap  jujur, religius, tanggung jawab, dan disiplin 

kepada peserta didik. Sikap tersebut terbentuk melalui pembelajaran agama Islam 

dengan kegiatan tadarus Al Quran yang diadakan setiap hari sebelum pelajaran 

dimulai serta melalui kegiatan sholat berjamaah baik sholat Dhuha, sholat dhuhur 

dan sholat jumat. Semua kegiatan ini wajib diikuti oleh semua peserta didik, dari 
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kelas VII, VIII dan IX. Semua program kegiatan yang ada di Madrasah ini 

menunjukkan bahwa pihak Madrasah serius untuk melakukan pendidikan 

karakter kepada peserta didik.  

Kegiatan tadarus Al Quran dan sholat berjamaah ternyata belum 

sepenuhnya dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dilihat dari data  

pelanggaran yang dilakukan peserta didik MTs Negeri Sragen antara bulan 

Februari – April tahun pelajaran 2015/2016, meliputi datang terlambat 21 kasus, 

perkelahian 2 kasus, tidak mengikuti sholat berjamaah 18 kasus, membawa 

sepeda motor 7 kasus. Data ini berasal dari catatan Bimbingan dan Konseling. 

Siswa tersebut tidak mengikuti tadarus Al Quran dan sholat dhuha berjamaah. 

Sehingga pendidikan karakter kepada peserta didik harus lebih ditingkatkan di 

lingkungan sekolah. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dari pengelolaan pembelajaran Agama Islam 

terutama mata pelajaran Fiqih yang berorientasi Nilai-nilai  Karakter di MTs 

Negeri Sragen. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis 

yang berjudul “Pengelolaan Pembelajaran Agama Islam Berorientasi Nilai-Nilai 

Karakter Di MTs Negeri Sragen”. 

   

B. Fokus Penelitian 

Sesuai dengan paparan  di atas, maka fokus penelitian adalah “ Bagaimana 

pengelolaan pembelajaran agama Islam berorientasi nilai-nilai karakter di MTs 

Negeri Sragen”. Adapun subfokusnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana  perencanaan pembelajaran agama Islam mata pelajaran Fiqih 

kelas IX  berorientasi nilai-nilai karakter di MTs Negeri Sragen ? 

2. Bagaimana pelaksanaan Pembelajaran Agama Islam mata pelajaran Fiqih 

kelas IX berorientasi nilai-nilai  karakter di MTs Negeri Sragen? 

3. Bagaimana sistem evaluasi kurikulum pembelajaran agama Islam mata 

pelajaran Fiqih kelas IX  berorientasi nilai-nilai karakter di MTs Negeri 

Sragen? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Mendiskripsikan  perencanaan pembelajaran agama Islam mata pelajaran 

Fiqih kelas IX yang berorientasi nilai-nilai  karakter di MTs Negeri sragen 

2. Mendiskripsikan pelaksanaan   pembelajaran agama Islam mata pelajaran 

Fiqih kelas IX yang berorientasi nilai-nilai karakter di MTs Negeri Sragen. 

3. Mendiskripsikan sistem evaluasi kurikulum pembelajaran agama Islam mata 

pelajaran Fiqih kelas IX  yang berorientasi nilai-nilai  karakter di MTs Negeri 

Sragen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat  teoritis 

       Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya khasanah keilmuan dan 

perbendaharaan pengetahuan tentang model  dan cara-cara pendidikan 

karakter, khususnya di sekolah yang bernuansa Islam. 

2. Manfaat  praktis 

a. Bagi kepala sekolah : hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran kepada kepala sekolah untuk mengembangkan kompetensi guru 

di bidang pendidikan karakter, baik secara individual maupun kolektif. 

b. Bagi guru agama Islam: hasil penelitian ini dapat dijadikan motivasi bagi 

guru-guru khususnya guru PAI dalam upaya meningkatkan pendidikan 

karakter.   

c. Bagi peneliti yang akan datang penelitian ini merupakan tambahan 

referensi dan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya agar dapat 

mengembangkan pendidikan karakter dalam pembelajaran.  

 


