
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Situasi sosial masyarakat  akhir-akhir ini semakin memprihatikankan. 

Berbagai macam peristiwa dalam pendidikan semakin merendahkan derajat 

manusia. Buruknya nilai-nilai moral, menyebarnya ketidakadilan, tipisnya rasa 

simpati serta empati, dan lain-lain telah terjadi dalam lembaga pendidikan
1
. 

Sekolah yang seharusnya memberikan harapan dan optimisme justru 

menjadikan anak putus harapan, bahkan sampai bunuh diri. Ada anak SD yang 

bunuh diri karena merasa belum melunasi pembayaran sekolah. Di tempat lain 

sepasang remaja membuang bayi akibat hubungan gelap, belum lagi membaca 

berita seputar maraknya tawuran antar pelajar
2

. Berdasarkan pernyataan 

tersebut pendidikan karakter perlu diterapkan dalam lembaga pendidikan, 

mengingat perilaku-perilaku non-edukatif  kini telah menyerambah dalam 

dunia pendidikan
3
.  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahuna 2017 dijelaskan 

pentingnya pendidikan karakter bagi bangsa Indonesia dalam Peraturan 

Presiden tersebut menjelaskan tentang penguatan pendidikan karakter atau 

yang disingkat dengan PPK, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa 

sedikitnya ada18 nilai karakter yang perlu dimiliki peserta didik. Karakter 
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tersebuta adalahareligius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab
4
. 

Sebagai wujud implementasi dari kebijakan tersebut SMP 

Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta, sekolah  yang 

mendapat peringkat pertama se-Surakarta tahun 2017
5

menyelenggarakan 

suatu program sekolah yang di namakan dengan home stay
6
.  

Home stay adalah suatu kegiatan yang mengajak peserta didik 

menginap bersama masyarakat di desa terpencil selama tiga hari dua malam 

dalam rangka menanamkan karakter pada peserta didik. Agar peserta didik 

memiliki karakter yang baik
7
. 

Berdasarkan  pernyataan di atas, maka perlu penanaman karakter pada 

peserta didik baik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah maupun di luar 

sekolah. 

Menurut Mohammad Ali, Pendidikan yang memerdekakan tidak hanya 

belajar di dalam kelas melainkan perlu mengajak murid-murid keluar dan 

belajar di luar sekolah. Pada tingkat taman kanak-kanak pengenalan terhadap 
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transportasi tradisional sampai modern. Anak-anak di ajak menyelami 

pengalaman, kemudian menceritakan kembali dan merefleksikan apa yang 

dilihat, diraba, dan dialami. Di tingkat sekolah menengah, inisiatif untuk 

melibatkan pengalaman kemasyarakatan bagi diri siswa sudah berkembang 

lebih jauh. SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta 

menyelenggarakan kegiatan yang memanfaatkan sistem home stay
8
. 

Berdasarkan  Peraturan Presidena Nomor 87 Tahuna 2017 yang telah 

penulis  uraikan di atas, tentang 18 nilai karakter yang perlu dimiliki peserta 

didik peserta didik maka penulis memfokuskan pada dua karakter yakni 

karakter mandiri dan religius. Melihat dua karakter tersebut sangat berkaitan 

pada program home stay di SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat 

Surakarta. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul penanaman karakter mandiri  dan religius melalui 

program home stay di SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat 

Surakarta. Dengan harapan penelitian ini ke depan dapat memberi kontribusi 

untuk masyarakat dan sekolah-sekolah solo raya dan sernya. Topik penelitian 

yang penulis teliti sudah sesuai dengan roadmap penelitian dan pengabdian 

Prodi PAI 2016-2026, yakni pada point empat tentang “Tata Kelola Dan 

Budaya Sekolah Muhammadiyah Berdaya Saing  Internasional”
9
. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan program home stay dalam menanamkan karakter 

mandiri  dan religius di SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat 

Surakarta? 

2. Apa saja titik-titik keunggulan dari program home stay dalam menanamkan 

karakter mandiri  dan religius di SMP Muhammadiyah Program Khusus 

Kottabarat Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program home stay dalam 

menanamkan karakter mandiri dan religius di SMP Muhammadiyah 

Program Khusus Kottabarat Surakarta. 

2. Untuk mengidentifikasi titik-titik keunggulan program home stay dalam 

menanamkan karakter mandiri dan religius di SMP Muhammadiyah 

Program Khusus Kottabarat Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan, khususnya 

dalam bidang karakter. Selain itu diharapkan dapat memberi rangsangan 
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bagi penelitian selanjutnya. Sehingga proses pengkajian akan terus 

berlanjut dan memperoleh hasil yang maksimal. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi penulis, sebagai langkah awal dalam mengembangkan ilmu yang 

diperoleh di perguruan tinggi selama ini. 

b. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta, semoga dapat dijadikan 

bahan pertimbangan serta referensi untuk penelitian sejenis bagi peneliti 

selanjutnya. 

c. Bagi Sekolah, semoga penelitian ini dapat memberi masukan, 

sumbangan pemikiran, dan sebagai bahan pertimbangan bagi SMP 

Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan, 

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data-data mengenai 

gambaran umum penanaman karakter mandiri dan religius melalui 

program home stay di SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat 

Surakarta.  

Sementara itu, pendekatan penelitian dalam skripsi ini 

menggunakan pendekatan appreciative inquiry. Pendekatan appreciative 

inquiry adalah cara untuk melakukan perubahan yang positif pada sebuah 

organisasi dengan asumsi sederhana, yaitu bahwa setiap organisasi 

memiliki sesuatu yang dapat bekerja dengan baik, efektif,berhasil serta 
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dengan cara yang sehat. Appreciative inquiry ini melihat suatu isu dan 

tantangan dalam sebuah organisasi dengan cara yang berbeda. Berbeda 

dengan pendekatan yang fokus pada masalah seperti menganalisis akar 

masalah dan solusi, tetapi appreciative inquiry ini lebih menekankan pada 

hal-hal yang positif pada organisasi
10

. 

2. Tempat dan Penentuan Subjek Penelitian 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan 

pengamatan penelitian, yaitu di SMP Muhammadiyah Program Khusus 

Kottabarat Surakarta. 

Sedangkan subjek dalam penelitian skripsi ini yaitu 

Muhdiyatmoko, M.Pd. selaku kepala sekolah, beberapa guru SMP 

Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta  yaitu Rubiatun 

Nurush, sebagai ketua penyelenggara kegiatan home stay, Kusmira Dwi 

Ayuni, S.Pd. selaku sekretaris kegiatan home stay, Sukma Wardani, S.Pd. 

selaku Bendahara kegiatan home stay, ustad arifin guru SD program 

khusus kottabarat selaku pemilik bascamp home stay,  serta beberapa 

siswa-siswi kelas VII SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat 

Surakarta yaitu Rashya, Rakyan, Arya, Helmi dan lain-lain. Serta beberapa 

Warga Bulu salah satunya Mario sebagai pengusaha kripik tempe. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data
11

. Cara yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Metode Observasi Partisipatif 

Metode observasi partisipatif yaitu cara yang dilakukan peneliti 

untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung peneliti 

terlibat atau berperan serta secara langsung terhadap objek penelitian. 

Adapun keterlibatan peneliti adalah ikut membantu panitia dalam 

mengawasi peserta didik dan membantu panitia dalam melaksanakan 

kegiatan home stay, menggantikan sementara ustadzah yang ijin yaitu 

membantu mengawasi peserta home stay dan menyerahkan peserta 

home stay kepada orang tua asuh, ikut membantu persiapan baksos dan 

lain-lain. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

pelaksanaan home stay dalam menanamkan karakter mandiri dan 

religius di SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat 

Surakarta. 

b. Metode Wawancara  

Metode wawancara yaitu cara yang dilakukan peneliti untuk 

memperoleh data melalui percakapan antara dua orang atau lebih  yang 

salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi 
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mengenai permasalahan yang dibutuhkan peneliti
12

. Metode ini 

digunakan untuk mencari data tentang home stay dalam menanamkan 

karakter mandiri dan religius peserta didik khususnya kelas VII SMP 

Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta. Dalam 

wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan tidak 

terstruktur. Wawancara terstruktur mengambil responden kepala 

sekolah SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta. 

Sedangkan wawancara tidak terstruktur digunakan untuk responden 

peserta didik yang mengikuti home stay. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu cara yang dilakukan peneliti untuk 

memperoleh data melalui dokumen-dokumen yang mendukung proses 

penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

kegiatan home stay serta bukti yang relevan dengan permasalahan 

penelitian. Dokumen ini berbentuk foto, jurnal, majalah, agenda, surat 

kabar, dan lain-lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan 

home stay dalam menanamkan karakter mandiri dan religius di SMP 

Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta . 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

yaitu mendeskripsikan data-data yang diperoleh peneliti mengenai  

 program kegiatan home stay dalam menanamkan karakter mandiri 
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dan religius di SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat 

Surakarta. 

Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip Moleong analisis data 

merupakan upaya bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milah data agar dapat menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan 

dan menemukan apa yang penting untuk diceritakan kepada orang lain
13

. 

Sedangkan tahap analisis data pada penelitian ini menggunakan tahap 

analisis Glaser Straus yaitu pertama reduksi data yaitu mengidentifikasi 

data lapangan, kedua pengkategorisasian data, yaitu memilah-milah data 

ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Kemudian mengaitkan 

antar kategori satu dengan kategori lainnya
14

. 

Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif terdiri atas 

tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan/ verivikasi data
15

. Adapun penjabaran analisis data dalam 

penelitn ini sebagai berikut. 

a. Reduksi Data 

Kegiatan reduksi data dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memfokuskan pada hal-hal yang [ening dan membuang data yang tidk 

perlu. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan secara terus 

menerus selama penelitian berlangsung. 
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b. Penyajian Data 

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. 

Penyajian data dalam penelitian ini berupa diskripsi berupa kata-kata. 

Tujuan dari penyajian data ini untuk mempermudah peneliti dalam 

mendiskripsikan suatu kejadian  atau peristiwa. 

c. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan
16

 ini merupakan bagian akhir dari proses 

analisis data yang digunakan untuk memperoleh makna data dengan 

cara mengaitkan antara pernyataan subjek penelitian dengan  teori 

penelitian. Sedangkan penarikan dalam kesimpulan ini menggunakan 

model induktif yaitu berangkat dari data lapangan kemudian di analisis 

dengan teori yang ada. 
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