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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi yang  dengan lebar membuka sekat-sekat informasi 

dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dari Negara 

manapun dengan hanya berbekal benda kecil bernama smartphone atau 

gadget. Penggunaan gadget untuk membaca informasi dapat dikategorikan 

sebagai salah satu sisi positif dari kemajuan teknologi, namun diluar sisi 

positif tersebut banyak pula persoalan yang sampai saat ini belum mampu 

diselesaikan salah satunya adalah munculnya degradasi moral dikalangan 

generasi muda. 

Bangsa Indonesia yang menjadi salah satu Negara dengan jumlah 

pemeluk agama Islam terbanyak di dunia, sebetulnya sudah memiliki 

modal untuk membentengi moral generasi muda dari serangan bertubi-tubi 

modernisasi. Benteng karakter tersebut dapat ditumbuhkan dari kesadaran 

beragama yang juga menjadi ruh dari terbentuknya bangsa ini. Modal lain 

yang dimiliki oleh masyarakat adalah kecenderungan untuk lebih religius 

dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti banyaknya pengajian atau halaqah, 

serta munculnya simbol-simbol keagamaan di ruang publik yang 

seharusnya dapat menumbuhkan kesadaran generasi muda untuk 

membentengi dirinya dengan agama. 

Modal lain adalah keluarnya peraturan tentang penguatan 

pendidikan karakter sebagaimana yang telah diatur dalam Perpres No. 87 

tahun 2017 mengenai penguatan pendidikan karakter. Dalam Perpres 

tersebut salah satu tujuan dari PKK adalah membekali peserta didik 

sehingga menjadi generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa 

pancasila serta pendidikan karakter yang baik guna menghadapi perubahan 

jaman di masa depan. Adanya Perpres tersebut menandakan bahwa 
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Pemerintah betul-betul mengkaji jawaban atas terjadinya degradasi moral 

yang saat ini banyak dilakukan oleh generasi muda.  

Salah satu cara mengukur keberhasilan dari penguatan pendidikan 

karakter adalah dilaksanakannya uji coba di beberapa sekolah dengan 

metode full day school (sekolah sehari penuh).  Dalam essay gagasan 

Solopos Rabu, 7 April 2017 salah satu dosen Fakultas Pendidikan Agama 

Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Mohammad Ali meyoroti 

penguatan pendidikan karakter yang diuji cobakan di kota Surakarta. 

Dalam essay gagasan miliknya dapat disimpulkan bahwa penguatan 

pendidikan karakter menggunakan metode full day school dapat dirasakan 

betul hasilnya secara maksimal apabila didukung dengan kondisi 

ekologi/kultur yang kondusif serta kemauan guru untuk berubah agar 

transfer nilai pendidikan karakter mudah untuk dilaksanakan.  

Sekolah lain di Surakarta yang mencoba untuk melaksanakan 

penguatan pendidikan karakter adalah SMAN 7 Surakarta. Beberapa 

kegiatan di SMAN 7 Surakarta memang dimaksudkan sebagai salah satu 

implementasi dari adanya penguatan pendidikan karakter, kegiatan 

tersebut dibagi menjadi tiga program. Pertama program pembiasaan 

seperti dilaksanakannya upacara bendera pada hari senin, menyanyikan 

lagu Indonesia raya, berdoa bersama, dan lain-lain. Kedua penguatan 

pendidikan karakter melalui kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan 

pada saat kegiatan belajar-mengajar. Ketiga program penguatan 

pendidikan karakter menggunakan kegiatan ekstrakurikuler, seperti 

ekstrakuriler Baca Tulis Alquran, PMR, Pramuka, dan lainnya.  

Dalam hal ini penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian 

mengenai penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler 

Baca Tulis Alquran. Spesifikasi penguatan karakter yang mencoba diteliti 

oleh penulis adalah karakter religius yang pada 18 nilai karakter versi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah yang menjadi poin 

pertama disebutkan. Pihak yang berperan aktif dalam penguatan karakter 

melalui ekstrakurikuler BTA ini adalah guru PAI di SMAN 7 Surakarta.  
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Dari uraian di atas maka penulis akan seobjektif mungkin untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

dalam Penanaman Karakter Religius Melalui Ekstrakurikuler Baca Tulis 

Alquran di SMAN 7 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, dapat 

dirumuskan beberapa pokok masalah yang nantinya akan terjawab dalam 

penelitian ini. Rumusan masalah tersebut yaitu; 

1. Apa peran Guru PAI dalam penanaman karakter religius melalui 

Ekstrakurikuler BTA di SMAN 7 Surakarta pada tahun ajaran 

2017/2018? 

2. Bagaimana dampak ekstrakurikuler Baca Tulis Alquran terhadap 

karakter siswa dan siswi di SMAN 7 Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilaksanakan penulis yaitu; 

1. Untuk mendeskripsikan usaha guru PAI dalam rangka menanggulangi 

siswa dan siswi yang tidak dapat membaca Alquran  atau masih belum 

lancar dalam membaca Alquran  melalui kegiatan Ekstrakurikuler 

BTA. 

2. Untuk mendeskripsikan dampak yang telah dirasakan oleh siswa dan 

siswi yang telah mengikuti Ekstrakurikuler BTA. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang dilaksanakan penulis adalah 

sebagai berikut; 

1. Manfaat Teoritik 
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- Sebagai kontribusi untuk menambah khazanah keilmuan mengenai 

peran guru PAI dalam penanaman karakter religius melalui 

kegiatan ekstrakurikuler BTA terkhusus di SMA Negeri 7 

Surakarta. 

2. Manfaat Praktis 

- Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menambah kualitas dari 

kegiatan ekstrakurikuler BTA melalui peran guru PAI. 

- Sebagai bahan tambahan ilmu bagi penulis sebelum nantinya 

kembali ke masyarakat sebagai seorang pendidik. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian mengenai “Peran Guru PAI dalam Penanaman 

Karakter Religius Melalui Ekstrakurikuler BTA di SMA Negeri 7 

Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018” merupakan jenis penelitian 

kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi. 

Prof Burhan Bungin berpendapat penelitian kualitatif 

merupakan suatu penelitian yang sasarannya terbatas, namun kedalam 

datanya tidak terbatas.
1
 Dari keterangan Prof. Bungin tersebut dapat 

disimpulkan, bahwa penelitian kualitatif apabila dapat mengumpulkan 

data semakin mendalam, maka hasil penelitian tersebut semakin 

berkualitas. Djunaidi Ghony dalam bukunya juga memiliki pemikiran 

mengenai penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur 

statistic atau dengan cara-cara kuantifikasi.
2
 Djunaidi juga 

menekankan pada kualitas dari kejadian, fenomena, dan gejala sosial 

sehingga kejadian atau fenomena yang berlalu jangan sampai tidak 

memberi pelajaran yang bermanfaat. 

                                                           
1
. Dr. Ibrahim, M. A, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung; Alfabeta, 2015), 52-53 

2
. M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta; 

Ar-ruz Media, 2017), 25 
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Haris Herdiansyah yang mengutip pemikiran Moleong 

menyebutkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian, misalnya perliaku, persepsi, dsb.
3
 Haris menyebutkan 

bahwa poin-poin penting mengenai penelitian kualitatif adalah 

penelitian kualitatif haruslah ilmiah, dapat bersifat objektif dan 

subjektif, penelitian kualitatif harus bersifat alamiah dan tidak 

dibenarkan untuk memanipulasi latar atau ranah penelitian. 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini 

adalah pendekatan fenomenologi. Menurut Polkinghorne yang dikutip 

oleh Haris menyebutkan bahwa fenomenologi merupakan studi untuk 

memberikan gambaran tentang arti dari pengalaman-pengalaman 

beberapa individu mengenai konsep tertentu.
4
 

Dengan kata lain fenomenologi mencoba untuk mencari arti 

secara psikologis dari suatu pengalaman individu mengenai fenomena 

tertentu yang akan dikaji lebih mendalam dalam konteks kehidupan 

sehari-hari dari subjek yang diteliti. Haris yang mengutip Creswell 

mengemukakan beberapa prosedur dalam pendekatan fenomenologi, 

yaitu: 

a. Peneliti harus memahami pendekatan fenomenologi terlebih 

dahulu dengan berpegang pada pertanyaan, “bagaimana 

individu mengalami suatu fenomena yang terjadi?” 

b. Peneliti berusaha membuat serangkaian pertanyaan yang 

dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan menggali lebih dalam 

sehingga subjek penelitian dapat menjelaskannya secara rinci. 

c. Peneliti berusaha mencari dan menggali data dari subjek yang 

terlibat langsung dengan fenomena yang terjadi. 

d. Peneliti mulai menganalisis data menggunakan tahapan-

tahapan analisis. 

                                                           
3
. Haris Herdiansyah, Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial, (Jakarta; 

Salemba Humanika, 2010), 9  
4
. Ibid, 67 
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e. Hasil dari pendekatan fenomenologi adalah ditemukannya 

pemahaman esensial dari pengalaman individu, mengenai 

setiap unit terkecil dari arti yang diperoleh berdasarkan 

pengalaman individu.
5
 

 

2. Sumber Data 

Demi menunjang hasil penelitian, penulis membutuhkan 

sumber data yang pasti agar hasil dari penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan. Sumber data yang dimaksud oleh penulis 

adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut 

penjelasannya; 

a. Sumber Data Primer yang berupa interview dengan guru 

pembimbing dari ekstrakurikuler BTA di SMA Negeri 7 

Suarakarta, serta peneliti akan melaksanakan observasi 

pengamatan di SMA Negeri 7 Surakarta. 

b. Sumber Data Sekunder yang berupa sumber tidak langsung 

yang biasanya berupa dokumentasi dan arsip-arsip resmi. 

Dalam hal ini maka peneliti akan mengumpulkan arsip 

mengenai ekstrakurikuler BTA di SMA Negeri 7 Surakarta. 

 

3. Penentuan Subjek 

Subyek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang 

memiliki data mengenai variable yang diteliti.
6
 Subyek dalam 

penelitian ini adalah guru PAI yang termasuk dalam pembimbing 

pokok ekstrakurikuler BTA, dan siswa/siswi yang menjadi peserta 

ekstrakurikuler BTA tahun ajaran 2017/2018. 

 

 

                                                           
5
. Ibid, 69 

6
.  Saifuddin Azwar, MA, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 34 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Suatu penelitian akan berhasil apabila peneliti memiliki ilmu 

sebagai dasar berpikir. Tingkat keberhasilan tersebut juga ditentukan 

peneliti pada saat memilih data yang relevan dengan topic penelitian. 

Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan 

oleh peneliti, yaitu : 

a. Observasi 

Observasi atau dalam buku Samiaji Sarosa disebut juga sebagai 

studi lapangan mengemukakan bahwa observasi adalah 

pengamatan yang dilakukan pada “habitat” manusia.
7
 

Observasi dilakukan dengan cara “tinggal” bersama para 

partisipan. Dengan adanya kehadiran peneliti dalam kehidupan 

sehari-hari partisipan akan lebih mudah bagi peneliti 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

Teknik observasi ini akan dilakukan oleh peneliti dengan 

mengamati dan melakukan pencatatan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler BTA di SMA Negeri 7 Surakarta. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah diskusi antara dua orang atau lebih dengan 

tujuan tertentu.
8
 Menurut Moelong yang dikutip oleh Haris 

menyebutkan bahwa wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu, maksud tertentu disini adalah bahwa 

pewawancara (peneliti) dapat mengajukan beberapa pertanyaan 

untuk menggali informasi kepada terwawancara.
9
 Wawancara 

merupakan alat yang efektif bagi peneliti dalam menggali data 

yang dibutuhkan, karena merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang menjadi andalan maka peneliti harus 

mengetahui teknik wawancara yang baik dan benar demi 

mendapatkan informasi dari terwawancara. 

                                                           
7
. Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar, (Jakarta; PT. INDEKS, 2012), 56 

8
. Ibid, 45 

9
. Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial, 118 
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Dalam hal ini peneliti akan melakukan interview terhadap Guru 

PAI SMA Negeri 7 Surakarta sebagai pembimbing pokok dari 

ekstrakurikuler BTA. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh 

penelitian kualitatif dalam mendapatkan data. Dokumentasi 

didapatkan dengan cara mengambil data dari dokumen yang 

sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan penelitian ini adalah gambaran mengenai 

sekolah, gambaran secara umum siswa/siswi, gambaran secara 

umum guru dan karyawan yang berada dinaungan SMA N 7 

Surakarta, dan lainnya. 

 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan 

yang dimaksudkan sebagai suatu cara mengorganisasikan data 

sedemikan rupa sehingga dapat dibaca dan dapat ditafsirkan.
10

  

Proses analisis data memiliki tahapan tersendiri hingga 

didapatkan hasil akhir, berikut merupakan proses yang akan dilakukan 

oleh peneliti dalam menganalisis data, yaitu; 

a. Mengorganisasikan Data 

Tahapan ini dilakukan dengan pengumpulan semua data yang 

telah diperoleh oleh peneliti dengan memisahkan data yang 

penting dan dapat dipelajari sebagai kesimpulan. 

b. Mereduksi Data 

Sumber data yang telah didapatkan akan dikategorikan sesuai 

dengan konsentrasi pembahasan penelitian. 

c. Pemeriksaan Keabsahan Data 

                                                           
10

. Saifuddin Azwar, MA, Metode Penelitian, 123 
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Pada tahap ini peneliti mulai fokus pada data yang telah 

dikategorikan sehingga peneliti bisa mulai untuk 

menggambarkan fenomena yang terjadi pada tempat penelitian 

dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang.
11

 

 

6. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdapat tiga bagian dalam sistematika 

penulisannya, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. 

Berikut merupakan uraian secara umum: 

a. Bagian Awal : terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, 

halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman penyertaan 

keaslian, halaman Motto, halaman transliterasi, halaman abstrak, 

halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar table, 

halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran. 

b. Bagian Utama : Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu: 

1) Bab I Pendahuluan  : Dalam hal ini peneliti menguraikan 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan metode penelitian. 

2) Bab II Landasan Teori : Dalam hal ini peneliti menguraikan 

Tinjauan Pustaka yang berisi penelitian sebelumnya yang 

masih relevan berupa jurnal/skrips/thesis. Selanjutnya peneliti 

menguraikan mengenai kajian teoritik yang memuat uraian 

tentang teori dasar yang relevan berasal dari buku-buku. 

3) Bab III Deskripsi Data : Dalam hal ini peneliti memuat data 

yang relevan dengan profil objek penelitian, atau gambaran 

umum mengenai objek penelitian.  

4) Bab IV Analisis Data : Dalam hal ini peneliti mencoba 

menguraikan hasil penelitian secara keseluruhan. 

                                                           
11

. Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial, 177 
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5) Bab V Penutup  : Dalam hal ini peneliti menguraikan 

kesimpulan dari hasil penelitian serta saran bagi pengambil 

kebijakan. 

c. Bagian Akhir : Dalam hal ini peneliti akan menyertakan daftar 

pustaka, lampiran-lampran, dan daftar riwayat hidup dari peneliti. 

 

 

  


