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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masa  remaja adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan 

dan tidak mantap. Disamping itu, masa remaja adalah masa yang rawan 

oleh pengaruh-pengaruh negatif, seperti narkoba, kriminal dan kejahatan 

seks.
1
 Masa remaja pada saat ini jika disandingkan dengan semakin 

berkembangnya teknologi yang amat pesat akan membawa dampak yang 

besar bagi keberlangsungan hidupnya. Dampak negatif teknologi modern 

telah mulai menampakkan diri yang pada prinsipnya berkekuatan 

melemahkan daya mental spiritual atau jiwa yang sedang tumbuh 

berkembang dalam berbagai bentuk penampilan dan gaya-gayanya. 

Kecerdasan pikiran, ingatan, kemauan dan perasaan (emosi) diperlemah 

kemampuan aktualnya dengan alat-alat teknologi dan informatika
2
. 

Hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang 

dilakukan akhir 2014 menunjukkan kasus kekerasan pelajar mulai umur 9-

20 tahun yang dilaporkan KPAI ke kepolisian, mengalami peningkatan 

lebih dari 20%, hal ini merupakan angka yang tinggi. Sementara di 9 

provinsi, yaitu Sumatera Barat, Lampung, Jambi, Banten, Jawa Tengah, 

DIY, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur dengan total 
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responden 1.026 siswa, menyebutkan masih tingginya tindak kekerasan 

pada siswa.
3
 

Masa remaja yang pada umumnya merupakan siswa sekolah 

menengah akan banyak berinteraksi dengan lingkungan sekolah, maka dari 

itu sekolah mempunyai peran penting dalam mempersempit kenakalan 

remaja. Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi 

problematika remaja masa kini adalah dengan cara memberikan 

pendidikan karakter. Karakter sebagaimana didefinisikan oleh Ryan dan 

Bohlin, mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan 

(knowing the good), mencintai kebaikan (loving the good), dan melakukan 

kebaikan (doing the good). Dalam pendidikan karakter, kebaikan itu sering 

dirangkum ke dalam sederet sifat-sifat baik. Dengan demikian, maka 

pendidikan karakter adalah sebuah upaya untuk membimbing perilaku 

manusia menuju standar-standar.
4
 

Pendidikan karakter dinilai sangat ampuh untuk mengatasi berbagai 

macam masalah karakter yang dialami oleh remaja terutama yang sedang 

berada di bangku sekolah, pendidikan karakter menjadi salah satu solusi 

untuk menurunkan kenakalan remaja yang mencapai tingkat 

mengkhawatirkan di Indonesia. Akan tetapi dalam pembelajaran klasikal 

di dalam kelas seorang guru menghadapi puluhan siswa dengan latar 

belakang dan masalah yang berbeda-beda dengan kebutuhan pendekatan 
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 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah (Yokyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), hlm. 3. 
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dan metode pembelajaran yang berbeda pula sehingga pesan moral yang 

disampaikan guru hanya akan tinggal di dalam kelas tanpa adanya aplikasi 

dari siswa.  

Pendidikan karakter dapat direncanakan dengan melalui beberapa 

program, salah satu programnya adalah Mentoring Keislaman. Mentoring 

merupakan sarana tarbiyah Islamiyah atau pembinaan Islami yang di 

dalamnya dilakukan pembelajaran Islam. Orientasi mentoring adalah pada 

pembentukan karakter dan kepribadian Islami
5
. Mentoring merupakan 

salah satu metode memahami Islam dengan cara yang menyenangkan. 

Terlebih untuk kalangan remaja, mentoring memiliki nuansa lebih modern 

sesuai dengan karakter remaja. 

Pelaksanaan Mentoring di SMA Negeri di Solo masih tergolong 

sangat rendah, berbeda dengan swasta yang memang difasilitasi kegiatan 

wajib mentoring. Namun ada satu sekolah negeri yang sudah 

menggalakkan pendidikan karakter melalui adanya program mentoring 

yang telah diwajibkan dari sekolah dan program mentoring disini sudah 

cukup tertata dengan baik. SMA itu adalah SMA Negeri 3 Surakarta. Salah 

satu solusi untuk mengatasi melemahnya dan menghindari karakter remaja 

yang buruk maka SMA Negeri 3 Surakarta memberikan  sarana kepada 

siswanya yang beragama Islam dengan adanya program Mentoring 

Keislaman yang bekerjasama dengan salah satu lembaga keislaman di Solo 

yaitu Kriya Mandiri.  
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 Muhammad Ruswandi dan Rama Adeyasa, E-book Manajemen Mentoring (Karawang: Ilham 

Publishing, 2012), hlm. 1. 



4 
 

Program mentoring yang di laksanakan di SMA Negeri 3 Surakarta 

merupakan ekstrakulikuler wajib bagi kelas X yang beragama Islam. 

Melalui program Mentoring Keislaman yang dijalankan oleh SMA Negeri 

3 Surakarta menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pendidikan 

karakter remaja masa kini pada umumnya dan siswa-siswa di SMA Negeri 

3 Surakarta pada khususnya. Untuk ini penulis mengambil judul  

“UPAYA PROGRAM MENTORING KEISLAMAN DALAM 

MENINGKATKAN PENDIDIKAN KARAKTER SISWA DI SMA 

NEGERI 3 SURAKARTA TAHUN 2017 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, 

peneliti berusaha merumuskan pokok-pokok permasalahan yang relevan 

dengan judul. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya program mentoring keislaman dalam 

meningkatkan pendidikan karakter siswa di SMA Negeri 3 

Surakarta? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

program mentoring keislaman dalam meningkatakan 

pendidikan karakter siswa di SMA Negerit 3 Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
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program mentoring di SMA Negeri 3 Surakarta. Adapun tujuan dari 

penelitian ini secara spesifik adalah  sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan upaya program 

mentoring dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa 

khususnya di SMA Negeri 3 Surakarta 

b. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan faktor yang 

menghambat pelaksanaan program mentoring keislaman dalam 

meningkatkan pendidikan karakter siswa di SMA Negeri 3 

Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

sekolah-sekolah untuk meningkatkan karakter peserta didik dengan 

adanya Mentoring Keislaman 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

Pengurus Harian Mentoring Keislaman dalam mengevaluasi 

kegiatan Mentoring 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

positif terhadap peneliti dan para pembaca. Diantaranya dalam bentuk : 

a. Bagi peneliti 

Melatih kemampuan membaca dan menulis serta menganalisis 

permasalahan dengan menggunakan kaidah ilmiah.  
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Mengetahui lebih dalam tentang hubungan pembelajaran 

dengan menggunakan sistem mentoring terhadap pembentukan 

karakter siswa menengah atas. 

b. Bagi SMA Negeri 3 Surakarta 

Lebih mempertimbangkan pembangunan karakter dalam setiap 

pembelajaran yang dilakukan. 

Sebagai acuan untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan-

kegiatan yang dapat meningkatkan karakter Islami siswanya 

yaitu dengan adanya kegiatan mentoring keislaman 

c. Bagi Pementor 

Mempersiapkan metode kegiatan mentoring setiap kali tatap 

muka 

Lebih mampu memahami karakter siswa yang di ampunya 

sehingga dapat lebih mudah mengatasi permasalahan yang 

terjadi dengan siswa tesebut 

d. Bagi Siswa 

Mendapatkan pendidikan karakter yang lebih banyak dan lebih 

terarah dari pementor 

Sebagai penyaluran aspirsai kebaikan dan pencegahan terhadap 

hal-hal yang kurang bermanfaat. 

 

 

 


