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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kompetensi guru dalam menguasai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, tercermin pada kepribadian 

guru.Sebagai guru memiliki tugas dan tanggung jawab bukan hanya 

menyampaikan bahan pelajaran kepada peserta didik, melainkan dituntut pula 

agar pelajaran yang diterapkan oleh guru dapat dipahami oleh siswa sehingga 

siswa dapat menyerap ilmu pengetahuan, iman, ketakwaan, ibadah, amal 

shaleh, dan ahlak mulia dari pelajaran yang diajarkan oleh guru. 

 Pengertian  kompetensi  guru  adalah  seperangkat penguasaan 

kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan 

kinerjanya secara tepat dan efektif.
1
 Namun,  jika  pengertian  kompetensi  

guru  tersebut  dikaitkan  dengan Pendidikan Agama  Islam  yakni  pendidikan  

yang  sangat  penting bagi  kehidupan manusia, terutama dalam mencapai 

ketentraman bathin dan kesehatan mental pada umumnya.  Maka  kompetensi  

guru  agama  Islam  adalah  kewenangan  untuk menentukan Pendidikan 

Agama  Islam yang akan diajarkan pada  jenjang  tertentu di sekolah tempat 

guru itu mengajar.
2
 

                                                 
       

1
Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dan Sukses dalam Sertifikasi Guru (Jakarta:Grafindo Persada, 2007), hlm.55. 

       
2
Zakiyah Daradjat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah,Cet Ke-2 (Jakarta: 

Ruhama,1995),hlm.95.  

 



2 

 

 

Kompetensi guru tersebut meliputi: kompetensi intelektual, 

kompetensi fisik, kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi 

spiritual.
3
 Berdasarkan UU Sisdiknas No.14 tentang guru dan dosen pasal  10,  

menentukan bahwa kompetensi  guru  meliputi kompetensi padagogik,  

kompetensi kepribadian,  kompetensi professional dan kompetensi sosial.
4
 

Kompetensi yang dimilki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas 

guru dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam kompetensi 

pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi 

profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Artinya guru bukan 

saja harus pintar, tetapi juga harus pandai mentransfer ilmunya kepada peserta 

didik.
5
 

Kemampuan seperti ini tidak hanya menyangkut aspek akademis, 

tetapi juga menyangkut aspek perkembangan pribadi, sosial, kematangan 

intelektual dan system nilai peserta didik. Berkaitan dengan pemikiran 

tersebut, tampak bahwa pendidikan yang bermutu di Sekolah adalah 

pendidikan yang mengantarkan peserta didik pada pencapaian standar 

akademis yang diharapkan dalam kondisi perkembangan diri yang sehat dan 

optimal.
6
 

Perilaku seharian anak didik khususnya di sekolah akan terkait erat 

dengan lingkungan. Hal itu tidak akan terwujud apabila anak dituntut untuk 
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berperilaku terpuji, sementara kehidupan sekolah terlalu banyak elemen yang 

tidak baik dan tercela. Anak akan menertawakan ketika dituntut berdisiplin, 

jika para guru dan karyawan menunjukkan perilaku tidak disiplin. Mereka 

akan menganggap aneh ketika disuruh masuk kelas sebelum jam pelajaran, 

sementara mereka sering menyaksikan keterlambatan guru dan karyawan. 

Apabila ingin menjadikan anak didik berkarakter yang kuat, maka sekolah 

atau lembaga itu sendiri harus menjadi lembaga berkarakter. Lembaga yang 

berkarakter yaitu suatu lembaga yang mempunyai visi, misi dan tujuan yang 

jelas mampu mengaplikasikannya.
7
 

Pentingnya karakter dalam membangun sumber daya manusia yang 

kuat,  maka proses menempuh pendidikan karakter harus dilakukan dengan 

tepat. Menurut pandangan Islam karakter itu sama dengan akhlak. Akhlak 

dalam pandangan Islam adalah kepribadian. Kepribadian itu komponennya 

tiga yaitu tahu  (pengetahuan), sikap, dan perilaku. Kepribadian ada dua yakni, 

kepribadian utuh dan kepribadian pecah.Yang dimaksud dengan kepribadian 

utuh ialah bila pengetahuan sama dengan sikap dan sama dengan perilaku. 

Kepribadian pecah ialah bila pengetahuan sama dengan sikap tetapi tidak 

sama dengan perilakunya atau pengetahuan tidak sama dengan sikap, tidak 

sama dengan perilaku. Dia tahu jujur itu baik, dia siap menjadi orang jujur, 

tetapi perilakunya sering tidak jujur, ini adalah contoh kepribadian pecah (split 

personality).
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Seseorang dapat disebut” orang berkarakter” (a person of character) 

apabila tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral. Dalam kaitannya dengan 

pendidikan, pendidikan karakter harus menyertai semua aspek kehidupan 

termasuk disekolah. Idealnya pembentukan pendidikan karakter harus 

diintegrasikan kedalam seluruh aspek kehidupan. 

Karakter yang baik adalah sesuai dengan ajaran Islam. Karena itulah 

diperlukan pendidikan Islam agar mereka tidak hanya pandai dalam ilmu-ilmu 

umum saja, akan tetapi juga pandai dalam ilmu agama Islam. Pengetahuan ini 

dapat membimbing mereka untuk melakukan hal yang baik dan meninggalkan 

hal yang buruk.
9
  

Sekolah menengah pertama merupakan pendidikan untuk remaja 

menengah awal, kenakalan-kenakalan yang dilakukan remaja awal sebagai 

bagian dari proses mencari identitas diri. Kenakalan siswa yang terjadi di SMP 

Muhammadiyah 1 Kartasura diantaranya yaitu pencurian, merokok di 

lingkungan sekolah, berkelahi karena masalah yang sepele, bolos sekolah dan 

kegiatan ekstra, serta melanggar peraturan sekolah. Kenakalan ini terjadi 

dikarenakan beberapa faktor diantaranya yaitu karena lingkungan keluarga 

yang kurang memperhatikan anaknya sehingga orang tua kurang dalam 

memberikan pendidikan di rumah. Maksudnya jika anak hidup dalam keluarga 

yang utuh maka otomatis akan mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari 

orang tua serta akan mendapatkan pendidikan yang baik. Selain itu 

dikarenakan anak didik memiliki keluarga yang tidak utuh, artinya keluarga 
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yang dalam keadaan broken home atau karena salah satu orang tua sudah tiada 

atau meninggal dunia sehingga anak merasa kurang perhatian dari orang tua 

dan tidak menutup kemungkinan mereka akan terjerumus pada pergaulan 

bebas dan hal yang negatif lainnya. Lingkungan masyarakat dan pergaulan 

yang tidak baik juga dapat mempengaruhi munculnya kenakalan remaja. Maka 

pentingnya penanaman pendidikan karakter dalam lingkungan sekolah yang 

nantinya akan membentuk karakter siswa menjadi baik sesuai dengan karakter 

yang diharapkan di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. 

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Pembentukan Karakter Siswa di SMP 

Muhammadiyah 1 Kartasura Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana Pembentukan Karakter Siswa di 

SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Tahun Pelajaran 2015/2016? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembentukan karakter 

siswa SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Tahun Pelajaran 2015/2016. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Menambah khasanah pengetahuan tentang pentingnya pendidikan 

karakter dalam mata pelajaran PAI. 

 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi guru, dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan 

kualitas diri terutama dalam masalah ahlak sehingga selalu menjadi 

teladan bagi siswanya. 

2) Bagi sekolah, dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan 

pembinaan pada guru-gurunya terutama dalam masalah ahlak. 

3) Bagi penulis, dapat menjadi bahan evaluasi diri karena kelak akan 

menjadi guru agar senantiasa memperbaiki ahlak. 

 


