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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah yang melanda kehidupan manusia sekarang ini adalah semakin 

banyak manusia yang krisis moral, merosotnya nilai-nilai dan norma-norma dalam 

kehidupan masyarakat yang membawa dampak negatif. Kemerosotan moral ini 

tidak hanya mempengaruhi orang dewasa tetapi juga siswa menengah atas yang 

menjadi generasi harapan untuk meneruskan cita-cita bangsa Indonesia. 

Merosotnya moral dan pergeseran nila-nilai agama yang terlihat dalam perilaku 

sehari-hari pelajar sekarang ini disebabkan antar lain, kurangnya pengetahuan dan 

penghayatan mereka kepada agama yang mereka dapatkan di sekolah serta 

ketidakseimbangan pendidikan jasmani dan rohani yang bertumpu pada 

pembinaan mental, dan akhlak. Sekolah merupakan pendidikan yang formal 

mempunyai tugas berat.  

Hal ini tidak dapat dihindari sebab peran lembaga pendidikan sangat penting 

dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap terjun di 

masyarakat sesuai kemampuan mereka untuk memperbaiki tatanan kehidupan 

masyarakat ke arah yang lebih baik. Pendidikan agama menjadi sorotan tajam 

masyarakat. Banyaknya perilaku menyimpang peserta didik dan remaja pada 

umumnya yang tidak sesuai dengan norma agama akhir-akhir ini mendorong 

berbagai pihak mempertanyakan efektivitas pelaksanaan pendidikan agama di 

sekolah. Rendahnya kualitas Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah bukan 
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merupakan satu-satunya faktor penyebab terjadinya penyimpangan perilaku 

peserta didik, namun peran PAI harus menjadi agent of change dalam mengubah 

perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik. 

Bentuk usaha yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan sikap 

keberagamaan siswa adalah dengan melaksanakan kegiatan keislaman. Kegiatan 

keislaman merupakan salah satu dari kegiatan yang berbasiskan agama. Dalam 

kegiatan ini terdapat program-program yang diusahakan dapat menciptakan dan 

membangun sikap keberagamaan siswa. 

Kegiatan keislaman ini merupakan suatu wadah keagamaan yang bergerak 

secara independen di mana wadah tersebut dikelola dan dikembangkan oleh siswa 

serta pembina kegiatan, sehingga secara struktural dan operasionalnya sudah dapat 

dikatakan sebagai suatu lembaga yang mempunyai kepengurusan. Tujuan yang 

hendak dicapai sudah jelas dan dapat memberikan dukungan terhadap 

pembentukan karakter siswa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, adapun rumusan masalah 

penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana kegiatan keislaman di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta? 

2. Bagaimana pengaruh kegiatan keislaman di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta 

terhadap pembentukan karakter anak? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan:  

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kegiatan keislaman di SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh kegiatan keislaman di SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta terhadap pembentukan karakter anak. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi 

pembaca. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum dapat memberikan manfaat dan sumbangan ilmu 

pengetahuan dan intelektual. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan 

stimulus bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti lebih mendalam dan 

lebih sempurna tentang pengaruh kegiatan keislaman terhadap 

pembentukan karakter anak. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada kepala 

sekolah, guru dan staff di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta untuk 

meningkatkan kegiatan keislaman yang ada sehingga dapat membentuk 

karakter peserta didik. 

 


