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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Supaya tidak terjadinya kesalah pahaman dan penafsiran dalam 

memahami sebuah judul, maka perlu adanya penegasan sebuah judul agar 

dapat memiliki kesatuan pemahaman dan penafsiran yang sama terhadap 

isi judul skripsi ini yaitu “Metode Penanaman Karakter Religius Pada 

Siswa Kelas VIII MTsN TEMON”, maka diperlukan pembatasan 

pengertian dan maksud dari istilah judul tersebut. adapun pembatasan yang 

dimaksud sebagai berikut: 

1. Penanaman 

Penanaman menurut KBBI yaitu adalah proses, cara, perbuatan 

menanam, menanami, atau menanamkan. Maka penanaman yaitu 

proses atau cara yang dilakukan oleh seeorang untuk menumbuhkan 

suatu sikap didalam diri seseorang demi terciptanya tujuan yang 

diinginkan.
1
  

Penanaman yang dimaksud disini yaitu bagaimana proses atau 

cara Guru PAI dan Guru BK dalam menanamkan karakter religius 

melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Guru PAI dan Guru 

BK. Subyek dalam penelitian ini yaitu Guru PAI dan Guru BK serta 

siswa Kelas VIII MTsN TEMON.  
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2. Karakter Religius 

Karakter adalah kualitas mental atau moral, kekuatan moral atau 

reputasi. Hermawan mendefinisikan karakter adalah “ciri khas” yang 

dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah 

“asli” dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut 

dan merupkan ‘mesin’ pendorong bagaimana seorang bertindak, 

bersikap, berujar, dan merespon sesuatu. Menurut Ryna dan Bohlin, 

karakter mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan 

(knowing the good), mencintai kebaikan (locing the good), dan 

melakukan kebaikan (doing the good).
2
 

Karakter dalam pandangan Islam yaitu sepadan dengan akhlak, 

akhlak dibagi menjadi dua yaitu akhlak mulia (  -         -    mah), 

dan lawannya yaitu akhlak yang buruk (  -         -   u), di 

Indonesia istilah akhlak disamakan dengan “Budi Pekerti”, di dalam 

agama Islam akhlak yang baik merupakan bagian yang sangat penting 

bagi manusia, karena sangat penting nya akhlak atau karakter maka 

diutusnya Nabi Muhammad s.a.w. untuk menyempurnakan akhlak 

manusia, dan dalam kehidupan beliau dikenal sebagai berakhlak yang 

paling mulia.
3
 

Karakter religius dalam Islam adalah perilaku manusia sehari-hari 

sesuai dengan agama Islam. menjalankan perintah-perintah agama dan 
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menjauhi larangan-larangan agama. Karakter religius terdapat di 

dalam kemendiknas 18 yaitu karakter religius, karakter jujur, karakter 

toleransi, karakter disiplin, karakter kerja keras, karakter kreatif, 

karakter mandiri, karakter demokratis, karakter rasa ingin tahu, 

karakter semangat kebangsaan, karakter cintah tanah air, karakter 

menghargai prestasi, karakter bersahabt, karakter cinta damai, karakter 

gemar membaca, karakter peduli lingkungan, karakter peduli sosial, 

karakter tanggung jawab.
4
 

Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu menanamkan 

karakter religius kepada siswa melalui program-program kegiatan baik 

itu dalam kegiatan akademik maupun Non akademik yang dilakukan 

oleh Guru PAI dan Guru BK. 

3. Siswa Kelas VIII di MTsN Temon 

Siswa adalah seseorang yang duduk di meja belajar setara dengan 

sekolah dasar, menengah pertama (SMP), menengah atas (SMA), 

untuk menuntuk ilmu di sekolah yang diajarkan oleh guru. Dengan 

tujuan agar seseorang memiliki pengetahuan, keterampilan, 

berpengalaman, berkepribadian,, berakhlak, memiliki kepribadian 

rajin dan tekun dalam belajar.
5
 

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) TEMON adalah sebuah 

lembaga pendidikan yang setara dengan SLTA. MTsN TEMON 
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berada di kampung Sendanglo, desa Temon, kecamatan Simo, 

kabupaten Boyolali. 

Penelitian ini dimaksudkan kepada siswa kelas VIII MTsN 

TEMON adalah para peserta didik yang menimba ilmu di sekolah 

tersebut khususnya kelas VIII MTsN TEMON. 

Berdasarkan istilah yang sudah dijelaskan di atas, maka yang 

dimaksud dengan judul “Metode Penanaman Karakter Religius Siswa 

kelas VIII MTsN TEMON” secara keseluruhan yaitu proses atau cara 

guru PAI dan guru BK dalam menanam kan karakter religius kepada 

siswa kelas VIII MTsN TEMON, agar siswa memiliki sikap yang 

patuh dan taat menjalankan semua perintah allah dan menjauhi semua 

larangan nya. 

B. Latar Belakang 

Indonesia merupakan mayoritas penduduknya beragama Islam. agama 

sangat berperan dalam pembentukan karakter, karena suatu negara akan 

dinilai baik dan maju apabila memiliki kualitas karakter yang baik . Setiap 

manusia dilahirkan di dunia dalam keadaan suci dan pada hakikatnya 

manusia dilahirkan di dunia memiliki sifat yang baik di dalam dirinya.
6
 

Walaupun mayoritas penduduk Indonesia memiliki agama akan tetapi 

Indonesia mengalami krisis karakter. Itu terbukti dengan banyak 

permasalahan di Indonesia yang melanggar peraturan yang sudah dibuat, 

tidak disiplin terhadap waktu, suka membolos, menyontek, mencuri, 
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pergaulan bebas, hamil diluar nikah dan perilaku negatif lainnya, maka 

tampaknya agama belum terealisasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Berkaitan dengan hal itu maka diperlukan penanaman karakter religius 

melalui pendidikan, pendidikan merupakan lembaga yang bertujuan untuk 

membina moral, sikap dan membentuk karakter siswa menjadi lebih baik. 

Begitu juga tujuan pendidikan agama Islam menurut Omar Mohammad al-

Toumy al-Syaibani yaitu diarahkan kepada perubahan tingkah laku agar 

menjadikan manusia yang sempurna baik di dunia maupun di akhirat.
7
 

Sebagai upaya menanamkan karakter religius harus ditanamkan sejak 

dini, karakter religus tidak dapat tertanam begitu saja dalam waktu yang 

yang singkat akan tetapi menanamkan karakter religius membutuhkan 

waktu yang lama dan harus terus menerus secara konsisten ditanamkan 

baik itu dalam kegiatan belajar mengajar, lingkungan sekolah dan 

dimasyarakat. Sehingga karakter religius dapat tertanam dalam diri siswa.  

MTsN Temon merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berada 

di daerah pedelaman pedesaan. Akan tetapi sekolah tersebut sangat 

mengutamakan anak didik nya hidup sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan keislaman seperti shalat dhuha, 

membaca Al-Qur’an, menghafal Al-Qur’an, shalat dzuhur berjamaah, 

berdoa dan lain sebagainya. 

Alasan penulis memilih MTsN TEMON sebagai tempat penelitian 

karena walaupun lokasi MTsN TEMON berada di daerah pedesaan, jauh 

                                                           
7
 Jalaludin, Pendidikan Islam Pendekatan Sistem dan Proses (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2016), 144. 



6 

 

 

 

dari kota akan tetapi sekolah tersebut memiliki kualitas agama yang baik 

itu terbukti dengan prestasi yang sudah didapatkan di MTsN TEMON 

yaitu juara lomba tahfidz pada tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan, 

dan memiliki target hafalan al-Qur’an bagi program reguler satu juz dan 

program unggulan 2 juz.
8
 

Semua siswa di MTsN TEMON beragama Islam, memiliki pelajaran 

agama dan kegiatan keislaman yang lebih banyak dibanding kan sekolah-

sekolah umum. Sehingga memungkinkan kualitas karakter religius para 

siswa MTsN TEMON yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah 

umum. 

C. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis menarik 

rumusan permasalahan yaitu:  

1. Apa saja metode penanaman karakter religus yang dilakukan guru PAI 

pada siswa kelas VIII MTsN TEMON? 

2. Apa saja metode penanaman karakter religus yang dilakukan guru BK 

pada siswa kelas VIII MTsN TEMON? 

3. Bagaimana hasil penanaman karakter religius pada siswa kelas VIII 

MTsN TEMON? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apa saja metode penanaman karakter religius 

yang dilakukan guru PAI pada siswa kelas VIII MTsN TEMON. 

b. Untuk mengetahui apa saja metode penanaman karakter religius 

yang dilakukan guru BK pada siswa kelas VIII MTsN TEMON. 

c. Untuk mengetahui hasil penanaman karakter religius pada siswa 

kelas VIII MTsN TEMON. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:  

a. Secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah hazanah 

keilmuan terutama dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam, 

mengenai penanaman karakter religius. 

b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi pemikiran mengenai metode penanaman karakter 

religius, hasil peneltian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan 

dan evaluasi khususnya pada guru Pendidikan Agama Islam, dan 

guru bimbingan dan konseling. 

E. Metode Peneltian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) 

dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan 

metode untuk mendapatkan data secara mendalam karena penelitian 
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ini langsung terjun ke lapangan dan mengamati langsung kejadian di 

lapangan sehingga memperoleh data yang natural tanpa adanya 

rekayasa.
9
 

Penelitian kualitatif yang dipilih oleh penulis untuk penelitian ini 

bertujuan untuk mendekripsikan dan menganalisa suatu fenomena, 

aktivitas, relita, fakta, yang terjadi berkaitan dengan penanaman 

karakter religius pada siswa kelas VIII MTsN TEMON yang 

dilakukan oleh guru PAI dan guru BK. 

2. Sumber Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh langusung dari tempat 

penelitian. Dalam memperoleh data, data dibagi menjadi dua bagian 

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari orang yang bersangkutan baik itu melakukan 

wawancara maupun observasi, sedangkan data sekunder adalah data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian baik itu dokument pribadi maupun dokumen lembaga 

(instansi).
10

 

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua sumber 

primer dan sekunder seperti yang sudah dijelaskan di atas. Sumber 

data primer pada penelitian ini yaitu orang yang berkaitan yaitu Guru 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Guru Bimbingan dan 
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Konseling. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini yaitu 

dokumen-dokumen sekolah yang telah ada yang berkaitan dengan 

penelitian baik itu berupa tulisan maupun gambar-gambar dan lain 

sebagainya.  

3. Subjek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini yaitu orang yang menjadi sumber data 

dan dapat memberikan informasi mengenai data yang penulis 

butuhkan, adapun subyek dalam penelitian ini yaitu: 

a. Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, alasan penulis 

mengambil subjek ini karena untuk mengetahui metode apa yang 

digunakan dalam menamamkan karakter religius kepada siswa dan 

kegiatan apa yang dilakukan dalam menanamkan karakter religius. 

b. Guru Bimbingan dan Konseling, alasan penulis memilih subjek ini 

karena untuk mengetahu metode apa yang digunakan dalam 

menanamkan karakter religius kepada siswa. 

c. Kepala Sekolah MTsN TEMON, alasan penulis memilih subjek ini 

karena untuk mengetahui gambaran umum tentang sekolah MTsN 

TEMON. 

d. Siswa kelas VIII MTsN TEMON, sebagai objek pelaksanaan 

kegiatan penanaman karakter religius yang dilakukan oleh guru 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan guru Bimbingan dan 

Konseling. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan agar tercapainya tujuan 

penelitian maka penulis menggunakan tiga alat pengumpulan data, 

yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi. 

a. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara pengamatan. Pengamatan yang dilakukan secara 

sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala 

psikis untuk kemudian dilakukan pencacatan.
11

 

Pada metode observasi penulis mengamati kegiatan yang 

dilakukan siswa baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas akan 

tetapi penulis hanya mengamati saja tanpa ikut serta dalam 

kegiatan tersebut yang bisa disebut dengan observasi non 

partisipasif, adapun yang peneliti amati yaitu tentang penanaman 

karakter religius yang dilakukan oleh guru PAI dan guru BK pada 

siswa kelas VIII MTsN Temon. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses 

tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Artinya pertanyaan 

datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban diberikan oleh 

yang diwawancara. Kedudukan kedua pihak secara berbeda ini 

terus dipertanyakan selama proses tanya jawab berlangsung. 
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berbeda dengan dialog yang kedudukan pihak-pihak terlibat bisa 

berubah dan bertukar fungsi setiap saat, waktu proses dialog sedang 

berlangsung.
12

 

Wawancara dilakukan agar mendapatkan data yang dibutuhkan 

secara mendalam dan rinci. Wawancara dilakukan kepada Guru Pai 

dan Guru BK untuk mendapatkan data atau informasi mengenai 

metode guru dalam menanamkan karakter religius kepada siswa, 

strategi menumbuhkan kesadaran siswa dalam beribadah, dan sikap 

siswa. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

mempelajari catatan-catatan, dokumen dapat berupa catatan 

pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, 

catatan kasus, rekaman kaset, rekaman vidio, foto, dan lain 

sebagainya.
13

 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari dokumen-

dokumen yang telah dikelola oleh pihak sekolah. Adapun data yang 

penulis ingin peroleh yaitu profil sekolah, kegiatan yang ada di 

sekolah, arsip kegiatan yang dilakukan Guru Pai dan Guru BK, data 

siswa yang memiliki sikap kurang baik dan data siswa yang 

mempunyai sikap paling baik.  
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5. Analisis Data 

Analisis data adalah data mentah yang dikumpulkan peneliti 

dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, yang akan 

dipisahkan antara data yang terkait dengan penelitian maupun data 

yang tidak terkait dengan penelitian, sehingga data yang didapat 

mudah untuk dicerna secara nalar dan runtun.
14

 Analisis dalam 

penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang dimana data 

yang didapat dinarasikan dengan kata-kata tertulis.  

Analisis data dilakukan secara deduktif. maksudnya yaitu analisis 

data yang dilakukan yaitu temuan teori yang ada kemudian dibuktikan 

dengan temuan data di lapangan sesuai tidak dengan teori yang ada.
15

 

Model analisis dalam penelitian ini memakai analisis Miles dan 

Hiberman dimana analisis tersebut mempunyai tiga komponen yaitu 

reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan/vertivikasi.
16

   

6. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan yaitu digunakan untuk mempermudah 

penelitian, agar peneltian dapat tersusun rapi sistematis dan konsisten, 

sehingga peneltian mempunyai benang merah dan tidak keluar dari 

permasalahan yang diteliti. Maka sistematika penulisan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 
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 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 38. 
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Bab I:     Bagian pertama berupa pendahuluan. Dalam bab ini penulis 

mengemukakan latar belakang permasalahan, tujuan 

penelitain, manfaat peneltian baik itu secara teoritis maupun 

secara praktis. metode penelitian, dalam bab ini penulis 

mengemukakan jenis penelitian, sumber data, subjek 

penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data. 

Bab II: Bagian kedua berupa landasan teori, berisi tentang kajian 

pustaka dan tinjauan teoritik. Kajian pustaka digunakan 

untuk menguji keaslian peneltian melalui cara 

membandingkan penelitan yang diteliti dengan penelitian 

sebelumnya, sedangkan tinjauan teoritik merupakan teori-

teori yang berkaitan dengan metode menanamkan karakter 

religius, 

Bab III: Deskripsi data penelitian yang meliputi: data sekunder yang 

diteliti disini adalah gambaran umum MTsN Temon, letak 

keberadaan sekolah dan sejarah berdirinya, gambaran 

umum tentang sekolah yang di teliti. Data primer yang 

diteliti disini yaitu berkaitan dengan kegiatan pembelajaran 

pendidikan agama Islam, penanaman karakter religius yang 

dilakukan guru pendidikan agama Islam, penanaman 

karakter religius yang dilakukan guru bimbingan dan 

konseling, hasil penanaman karakter religius. 
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Bab IV: Analisis data yaitu membahas kesesuaian antara teori 

dengan data yang peneliti temukan di lapangan. 

Bab V :  Penutup yaitu terdiri dari Kesimpulan dan saran. 

  


