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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penanaman karakter sangat diperlukan karena dari penanaman karakter 

pondasi awal langkah masa seorang siswa, dengan menanamkan karakter pada 

seorang siswa, maka untuk mengarahkan dan mengembangkan potensinya ke 

arah yang lebih baik sangatlah mudah. Dan imbasnya apabila siswa diarahkan 

dengan baik, maka siswa dapat berbuat baik sehari hari, konsep diri  matang dan 

siap untuk bermasyarakat. Ketika masih kecil, seorang anak memiliki sifat 

semangat dan rasa percaya diri yang tinggi, ceria dan melakukan apapun tanpa 

rasa takut. Ketika memasuki sekolah, siswa turun kedalam dunia nyata, anak 

takut dengan yang lainnya, sudah mulai ada rasa bertanggung jawab, diri, merasa 

bodoh dan sebagainya. Anak mulai merubah konsep diri mereka. Dari perubahan 

konsep diri dari ceria menjadi rendah diri, berdampak anak menjadi kurang 

percaya diri dan tidak siap hidup bermasyarakat dan sulit berkembang di 

kemudian hari.  

Majid dan Dian dalam bukunya Pendidikan Karakter Prespektif Islam 

(2012: 20) membangun karakter menggambarkan suatu proses yang yang 

terus-menerus dilakukan untuk membentuk tabiat, watak, dan sifat-sifat 

kejiwaan yang berlandaskan pada semangat pengabdian dan 

kebersamaan, menyempurnakan karakter untuk mewujudkan karakter 

yang diharapkan, membina nilai/ karakter sehingga menampilkan 

karakter yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara, yang dilandasi dengan nilai-nilai dan falsafah hidup. 

Peran orang tua dalam pembentukan karakter sangatlah penting, namun 

pada masa sekolah, siswa lebih banyak menghabiskan waktu bersama untuk 

bersosial dengan teman temannya serta lingkungan sekolah. Dan lingkungan 

sekolah membentuk karakter secara nyata, dengan interaksi dengan sesama 

siswa dan permasalahan disekitarnya, seperti bertanggung jawab, amanah, jujur, 

tidak mencontek, perilaku mereka akan terbentuk dari pengalaman mereka 

membentuk konsep diri yang baru. Pemerintah sangat peduli terhadap 

pembentukan karakter tersebut dan terlihat pada tujuan pendidikan dalam 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3, 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya 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.”  

Pembentukan Karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. 

Amanah UU Sisdiknas tahun 2003 bermaksud agar pendidikan tidak hanya 

membentuk insan indonesia yang cerdas, tetapi juga berkepribadian atau 

berkarakter dan berakhlak yang bernapas nilai luhur bangsa serta agama (Hamid 

dan Beni Ahmad Saebani, 2013: 59). Sifat Shidiq Amanah Fathanah Tabligh 

adalah termasuk akhlak mulia dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional 

juga. Akhlak mulia ditanamkan sejak dini berkaitan dengan nilai-nilai religius 

membentuk mental dan sikap anak didik yang terjalin berkat kerjasama berbagai 

pihak. Sutarjo Adisusilo (2012: 79) menjelaskan bahwa watak atau karakter itu 

amat penting, kesuksesan hidup tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan 

dan kemampuan teknis yang diberikan lewat pendidikan, namun lebih oleh 

kemampuan  mengelola diri yang salah satunya adalah karakter dan orang lain.  

“Akhlak manusia dalam kehidupan tradisional yang berbasis pada kaidah 

normatif filosofis merupakan sistem yang dirujuk secara langsung dari 

ajaran suci agama. Ketika agama diartikan sebagai pedoman kehidupan 

dan perilaku beragama diorganisasikan sedemikian rupa, manifestasi 

perilakudapat dimaknakan sebagai perilaku manusia yang didasarkan 

pada falsafah akhlaknya. Ajaran agama dijadikan ide dasar atau landasan 

idiil dari tindakan para penganutnya, akhlak penganut agama diarahkan 

oleh prinsip-prinsip yang berlaku berdasarka norma yang telah telah 

disepakati bersama, yang terwujud dari kehidupan kelompok. Hal ini 

karena norma tersebut sebagai sistem status yang hierarkis, yang 

mempunyai kekuasaan dan kewaenangan serta prestise yang berbeda-

beda sesuai dengan tujuan utama yang ingin dicapai oleh kelompok 

tersebut.” (Hamid dan Beni Ahmad Saebani, 2013: 59)  

 

Agama sebagai junjungan utama dan agama menyatukan antara ilmu dan 

akal, penanaman sifat kedalam perilaku sehari hari dengan pendekatan agama, 
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menjadikan jiwa dan emosi tetap terjaga. Karena keyakinan terhadap Tuhan dan 

hari pembalasan yang dipegang dalam menjalankan kehidupan sehari hari 

membangun karakter yang kuat dan matang. Karakter yang dibina dengan baik 

dan matang berhubungan dengan aktualisasi potensi dan cita cita yang dimiliki. 

Manusia yang mengingat Tuhan dan hari pembalasan,  maka setiap perilaku 

dalam menjalankan kehidupan sehari hari akan terjaga. Setiap manusia 

dilahirkan secara fitrah dan Tuhan memberikan roh fitrahi kepada manusia 

dalam bentuk keinginan dan kecedenderungan mencari kebenaran.      

Islam adalah agama yang damai, yang meng-Esa kan Allah sebagai 

Tuhan umat islam. Penganut agama islam yang disebut seorang muslim, 

berpedoman pada Al-quran dan Hadits. Al-quran merupakan kitab suci agama 

islam. Al-quran berisi tentang pengajaran kepada umat masunia yang 

difirmankan langsung oleh Allah. “As-sunah atau Hadits merupakan sumber 

normatif kedua dari ajaran islam yang berisi tentang tradisi Nabi Muhammad 

saw, baik perbuatan, ucapan, atau persetujuan beliau terhadap perbuatan dan 

perkataan sahabat dalam bentuk diamnya beliau” (Syafe’i, 2013: 48). Dalam 

pengertian tersebut mencakup perkataan, perbuatan, maupun sifat-sifat nabi 

Muhammad saw. Jadi dalam bertingkah laku, berkata, dan berkehidupan sehari 

hari, selain berasal dari Al-quran, umat muslim memiliki seorang panutan yaitu 

Muhammad saw. 

Muhammad saw, selain seorang Nabi juga termasuk seorang Rasul, 

utusan Allah yang terakhir untuk menyempurnakan Islam. Rasulullah saw 

adalah manusia yang terbaik akhlaknya, karena itu  beliau diutus Allah untuk 

membawa risalah-Nya yang disampaikan untuk seluruh umat manusia, sebagai 

pedoman hidup dalam membangun akhlakhul karimah (Syafe’i, 2013: 140). 

Dalam Shobron (2012: 41-42) Allah sudah menyiapkan dan memelihara 

kepribadian seorang sebelum ia diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Rasul 

memiliki banyak sifat yang baik antara lain, yaitu al-Shidiq (benar), al-Amanah 

(dipercaya), al-Tabligh (menyampaikan), dan al-Fathanah (cerdas). 

Muhammad saw dalam perjalanan berdakwahnya tidak lepas dengan 

segala ujian. Rasulullah selalu berdoa kepada Allah dan selalu meminta petujuk 
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dari-Nya. Sifatnya yang Shidiq, Amanah, Fathonah, dan Tabliqh memang tepat 

untuk dijadikan pemimpin dan sebagai suri tauladan yang baik, karena sifat-sifat 

itu pula para musuhnya banyak masuk islam. “Beliau selalu memperlakukan 

orang dengan adil dan jujur. Beliau tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tapi 

juga dengan perbuatan dan keteladanan. Kata-kata beliau selalu konsisten. Tidak 

ada perbedaan antara kata dan perbuatan. Sebagai pemimpin teladan yang 

menjadi model ideal pemimpin” Sakdiah (2016: 39). Kepribadian Rasulullah 

saw memang telah mampu membuat begitu banyak orang bersimpati dan masuk 

islam. Kemampuannya dalam mengendalikan stress sangat baik. Rasa marahya 

terkekang sangat baik, kejujurannya sangat diutamakan bahkan terhadap orang 

yang tak seagama sekalipun. 

Indonesia dengan penduduk sekitar 237 641 326 jiwa (BPS: 2010) 

dengan mayoritas penduduknya menganut agama islam. Tidak salah, semakin 

banyak sekolah dasar yang berbasis islam. Di Solo raya sendiri, sekolah dasar 

berbasis islam juga mudah ditemui. Karena islam sebagai basis dalam 

melaksanakan kurikulum, dalam menangani segala permasalahan dan dalam 

membimbing siswa nya, sekolah tersebut berpedoman dengan Al-quran dan 

Hadist, serta menanamkan sifat-sifat Rasul yang menjadi sifat yang patut di 

contoh dalam membimbing siswanya ke arah baik. 

Bimbingan Konseling Islami yaitu upaya untuk membantu individu 

belajar dengan pendekatan islami, untuk memberdayakan iman, akal, dan 

kemauan yang dikaruiakan Allah kepada individu tersebut berkembang dengan 

baik dan mantap sesuai dengan tuntunan Allah swt. Dalam menangani masalah, 

individu dibantu sesuai dengan tuntunan Allah agar selamat, dan sesuai dengan 

keyakinan yang dianut. Konselor sebagai pihak yang membantu individu 

menyelesaikan masalahnya berperan hanya sebagai membantu, maka 

konsekuensinya individu berperan aktif dalam penyelesaian masalahnya. Dan 

pada akhirnya individu selamat dunia akhirat. 

Bimbingan Konseling Islami yang pastinya merujuk dari Al-Quran 

Sutoyo (2009: 24) bukan hanya dijadikan rujukan bagi pengembangan fitrah 

tetapi rujukan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi individu, dan bukan 
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hanya berorientasi pada mengembangkan potensi tapi membantu individu dalam 

hal hal yang merusak pengembangan potensi tersebut. Dalam membantu 

mengembangkan fitrah individu, rujukan yang utama adalah Kitab Suci Al-

Quran dan As-Sunah, meski tidak dilarang menggunakan rujukan lain yang tidak 

bertentangan. 

Sutoyo (2009: 25) Tujuan jangka pendek dari bimbingan koseling Islami 

yaitu agar individu memahami dan menaati tuntunan Al-Quran. Maka dengan 

itu pula individu memiliki keimanan yang baik dan secara bertahap dapat 

meningatkan kepatuhannya kepada Allah. Dan jangka panjangnya, agar pribadi 

yang dibimbing dapat berkembang secara kaffah. Pada akhirnya individu yang 

dibimbing selamat dan bisa hidup bahagia dunia dan akhirat, itulah tujuannya. 

Yuliyatun (2014: 369) menjelaskan, 

“Pendidikan yang diselenggarakan di sekolah memiliki peranan yang 

sangat penting dalam upaya pembinaan moral siswa yang berdasarkan 

nilai-nilai Islam, mencakup nilai-nilai iman, Islam, dan ihsan. Pemberian 

BKI di sekolah sebenarnya merupakan lanjutan atau memperkuat 

pemberian bimbingan yang sudah ditanamkan orang tua atau keluarga.” 

Dengan Bimbingan Konseling Islami, individu yang  memiliki penyakit hati, 

setelah dalam bimbingan menjauhkan diri dari penyakit hati, tidak buruk sangka, 

iri hati, maupun dengki. Mengaktualisasi rukun Islam dalam kehidupannya 

sehari hari. 

“Iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman, seseorang tidak 

dianggap muslim dan mukmin kecuali ia beriman bahwa Allah mengutus Rasul 

yang menyampaikan hakikat yang sebenarnya dari agama Islam yaitu 

tauhidullah” Awang Zuhada (2014: 32). Disamping mengimani dan 

melaksanakan syariat, seorang muslim juga wajib mencintai Rasul melebihi 

cintanya kepada atau apa saja selain Allah dan menjadikan Rasulullah sebagai 

teladan dalam seluruh aspek kehidupan (QS Al-Ahzab/ 33: 21). Sifat-sifat mulia 

nabi Muhammad saw sangat baik untuk ditanamnkan dalam kehidupan sehari 

hari khususnya umat Islam yang menjadikannya suri tauladan. Menanankan sifat 

Shidiq Amanah Fathanah Tabligh, akhlak mulia ini dapat dituangkan dalam 

Bimbingan Konseling Islami yang aktifitas layanannya sangat dekat dengan 
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pendidikan karakter,  maka berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan 

membahas tentang Menggali Sifat SAFT melalui Layanan Bimbingan Konseling 

Islami di SDIT Ar-Risalah Kartasura tahun Ajaran 2016/ 2017. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah dalam layanan Bimbingan Konseling Islami di SDIT Ar-Risalah 

Kartasura terdapat sifat Shidiq Amanah Fathanah Tabligh? 

2. Apakah layanan Bimbingan Konseling Islami di SDIT Ar-Risalah 

Kartasura memiliki layanan Bimbingan Konseling yang mengandung sifat 

Shidiq Amanah Fathanah Tabligh? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan sifat Shidiq Amanah Fathanah Tabligh yang terdapat 

dalam layanan Bimbingan Konseling Islami di SDIT Ar-Risalah 

Kartasura. 

2. Mendeskripsikan layanan Bimbingan Konseling Islami di SDIT Ar-

Risalah Kartasura yang mengandung layanan Bimbingan Konseling yang 

bersifat Shidiq Amanah Fathanah Tabligh. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menggali sifat SAFT melalui 

layanan Bimbingan Konseling Islami di SDIT Ar-Risalah Kartasura, 

sehingga dapat berkonstribusi dalam membimbing dan mengembangkan 

pendidikan.  

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai laporan  Menggali Sifat SAFT melalui Layanan Bimbingan 

Konseling Islami di SDIT Ar-Risalah Kartasura tahun Ajaran 2016/ 

2017. Dan dapat digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan 

Layanan Bimbingan Konseling. 

b) Bagi Guru 

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam layanan Bimbingan 

Konseling Islami di SDIT Ar-Risalah Kartasura. 
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c) Bagi Peneliti selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai acuan dan bahan dalam penelitian 

selanjutnya tentang Menggali Sifat SAFT melalui Layanan 

Bimbingan Konseling Islami di SDIT Ar-Risalah Kartasura tahun 

Ajaran 2016/ 2017. 


