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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar belakang  

Menurut bahasa ‘aqidah yaitu Keyakinan. Sedangkan secara istilah 

menurut Hasan Al Banna ‘aqidah Islam adalah sesuatu yang wajib diyakini 

kebenarannya oleh hati manusia, yang mendatangkan ketentraman jiwa, dan 

yang tidak bercampur sedikitpun dengan keraguan
1
.  Mengikuti segala ajaran 

yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan 

baik melalui Akhlak atau petunjuk Beliau dengan berpedoman kepada al-

Qur’ᾱn dan as-Sunah. 

Karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau 

budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi 

pendorong dan penggerak, serta yang menjadikan ciri khas dengan individu 

lain.
2
 

Dengan demikian pembentukan karakter melalui pembelajaran ‘aqidah 

adalah dengan tujuan membentuk watak dan menanamkan iman bagi peserta 

didik  yang diberikan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar 

pembelajaran‘aqidah. Membentuk karaker melalui pembelajaran‘aqidah siswa 

kelas X TKR SMK Muhammadiyah Rembang, di latar belakangi bahwasanya 

sangatlah penting pembelajaran‘aqidah di berikan pada peserta didik untuk 

menanamkan iman, Islam, dan ihsan yang berguna sebagai landasan pada diri 
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peserta didik dari kultur budaya yang berkembang di rembang, dan sebagai 

pegangan peserta didik dari kerasnya tantangan hidup yang sangat mudah 

menggoyahkan iman dan Islam peserta didik.    

Untuk menghadapi hal yang seperti di atas, SMK Muhammadiyah 

Rembang berusaha mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, beriman 

dan bertaqwa  yang mana sesuai dengan visi misi sekolah. Sampai saat ini 

pembentukan karakter yang diterapkan melalui pembelajaran ‘aqidah di SMK 

Muhammadiyah Rembang dilaksanakan pada proses KBM 

pembelajaran‘aqidah dan pembentukan karakter yang dilaksakan pada 

pembiasaan setiap hari di sekolah. 

Bahwasanya pembentukan karakter melalui pembelajaran‘aqidah tersebut 

di laksanakan dalam waktu 90 menit satu kali tatap muka dalam satu minggu 

merupakan waktu yang singkat bagi guru,  jadi guru harus memaksimalkan 

waktu untuk menanamkan keimanan dan keIslaman pada peserta didik. 

Sehingga peserta didik memiliki material, sebagai bahan dalam menghadapi 

tantangan di luar.  

Disini penulis menjadikan SMK Muhammadiyah Rembang  sebagai 

tempat pengamatan penulis, sebab di SMK Muhammadiyah Rembang dalam 

pembentukan karkter siswa melalui pembelajaran ‘aqidah. SMK 

Muhammadiyah Rembang sebagai salah satu sekolah swasta Islam di rembang 

di bawah naungan Muhammadiyah yang mengalami kemajuan sangat pesat 

yang membentuk siswa mampu bersaing dalam dunia kerja  secara global 

yang di bekali dengan akhlak mulia, keimanan, dan ketaqwaan. Sehingga 
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penulis ingin tahu dari pembelajaran‘aqidah di SMK Muhammadiyah 

Rembang dalam pembentukan karakter.  

Dari uraian latar belakang di atas, sehingga penulis ingin membahas 

tentang bagaimana pengaruh pembelajaran ‘aqidah dalam pembentukan 

karakter. 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah di atas maka di rumuskan masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana pengaruh pembelajaran‘aqidah dalam pembentukan karakter 

siswa kelas X TKR SMK Muhammadiyah Rembang? 

2. Apa pendukung pembelajaran ‘aqidah dalam pembentukan karakter siswa 

kelas X TKR SMK Muhammadiyah Rembang? 

3. Apa kendala yang dihadapi dalam pembentukan karakter siswa kelas X 

TKR melalui pembelajaran ‘aqidah di SMK Muhammadiyah Rembang?  

C. Hipotesis 

a. Ha : Pengaruh Pembelajaran ‘aqidah dalamm Pembentukan Karakter siswa 

kelas X TKR SMK Muhammadiyah Rembang. 

b. Ho : Tidak terdapat pengaruh pembelajaran ‘aqidah dalam pembentukan 

karakter siswa kelas X TKR SMK Muhammadiyah Rembnag 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian adalah untuk : 

1. Mendeskripsikan pengaruh pembelajaran‘aqidah dalam pembentukan 

karakter siswa kelas X TKR SMK Muhammadiyah Rembang. 
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2. Mampu mengetahui pendukung pembelajaran ‘aqidah dalam pembentukan 

karakter. 

3. Mengetahui kendala yang di hadapi dalam pembentukan karakter melalui 

pembelajaran ‘aqidah. 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah : 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini dapat memperkaya intlektual dan pengetahuan untuk 

kita semua. Dan bisa digunakan stimulus untuk penelitian selanjutnya 

tentang pengaruh pembelajaran‘aqidah dalam pembentukan karakter 

siswa.  

2. Manfaat Praktis  

Penelitian dapat memberi masukan kepada sekolahan , guru 

pembelajaran‘aqidah dan siswa di SMK Muhammadiyah Rembang 

terhadap pembentukan karakter siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 


