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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah               

Pedidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mendasar, 

terutama pendidikan karakter yang harus terus menerus ditumbuh 

kembangkan agar nilai-nilai karakter yang tertanam dapat menyelesaikan 

berbagai permasalahan-permasalahan siswa di sekolah maupun dimasyarakat.1 

Sering kita jumpai permasalahan-permasalahan siswa sekarang ini seperti 

tawuran antar pelajar, guru meninggal ditangan siswanya sendiri, kasus siswi 

hamil di luar nikah dan masih banyak lagi.2 

Sekarang ini banyak sarana yang dapat merusak karakter para siswa 

khususnya SMP seperti penyalahgunaan media sosial, seperti facebook, 

instagram, line, whatshap, tiktok dan lain sebagainya. Bahkan sampai ada 

yang terjerumus dan mengikuti apa yang ada dimedia sosial seperti perilaku, 

ucapan, pakaian dan lain sebagainya. Maka pentingnya pendidikan karakter 

diterapkan di sekolah-sekolah guna untuk membentuk akhlak para siswa agar 

dalam kehidupannya mampu menunjukkan perilaku terpuji. 

                                                           
1
 Imam Suprayogo, Pengembangan Pendidikan Karakter, (Malang : UIN-Maliki Press,     

2013), 72 
2
  M.liputan6.com/tag/kenakalan-remaja.diakses tanggal 10-3-2018.jam 08:07.     
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Karakter merupakan ruhnya pendidikan dalam memanusiakan 

manusia.3 Kalau pendidikan karakter tidak begitu diperhatikan oleh pihak 

sekolah maka siswa pun memperoleh ilmu dari gurunya tidak bisa 

menggunakannya dengan cara yang baik. Seperti contoh kasus korupsi,  

kolusi dan nepotisme yang terjadi di negeri ini karena ilmu yang diperolehnya 

tidak bisa menggunakan dengan cara yang baik karena tidak tertanamkannya 

nilai-nilai karakter pada dirinya.
4
 

Lingkungan sekolah menjadi tempat yang sentral dalam membentuk 

akhlak dan menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa. Sekolah bukan hanya 

sekedar untuk menjadikan para siswanya intelektual kognitif saja tetapi hal 

yang paling penting yaitu dengan menerapkan pendidikan karakter sebaik 

mungkin. Sehebat apapun anak didik dalam bidang akdemiknya bila tidak 

diimbangi dengan pendidikan karakter maka bisa jadi kehebatan akademiknya 

tidak bisa menggunakannya dengan baik pula. 

Penerapan pendidikan karakter melalui kegiatan-kegiatan keagamaan 

di sekolah berbasis Islam seperti yang ada di SMP Muhammadiyah 5 Kerjo  

merupakan penerapan yang mengikuti sebagian pendidikan yang ada dalam 

peseantren. Maka pendidikan di sini perlu adanya peniruan antara penerapan 

                                                           
3
 Abdul Majid,  Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam,  (Bandung : PT  

Remaja Rosdakarya, 2012),  30. 
4
  Imam Suprayoga, Pengembangan Pendidikan Karakter, (Malang : UIN-Maliki Press,  

2013), 10. 
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pendidikan yang ada di pesantren atau pun penerapan pendidikan yang ada di 

sekolah umum agar pendidikan tidak monoton. 

Lingkungan sekolah berbasis Islam, sekolah umum atau pesantren 

yang siswanya setiap hari diajarkan mengaji al-Qur’an, shalat tahajud, ṣalat 

dhuha dan puasa sunah Senin-Kamis selain guru mengajarkan maka guru juga 

mencontohkan terlebih dahulu supaya siswa bisa terinspirasi dan mengikuti 

apa yang dicontohkan oleh gurunya.
5
 Dengan demikian di lingkungan sekolah 

guru sangat berperan penting untuk pembentukan karakter kepada siswa 

karena siswa setiap hari selalu melihat, mendengar dan memperhatikan guru 

pengajarnya.
6
 

Penanaman nilai-nilai karakter kepada siswa sebaiknya diterapkan 

sejak dini khususnya di SMP guna untuk menyelamatkan masa depannya.7
 

Pendidikan karakter sangat menentukan kehidupan dimasa depannya 

bagaimana anak didik terbentuk karena terbiasanya melihat, memperhatikan 

dan meniru orang terdekatnya salah satunya yaitu guru. Sekolah akan lebih 

nyaman, tenteram dan proses pembelajaran akan kondusif bahkan outputnya 

bisa sesuai harapan bila para siswa memiliki sifat dan perilaku yang terpuji 

sesuai dengan nilai-nilai karakter yang diperoleh dari gurunya. 

                                                           
5
 Ibid, 42. 

6
  Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi, (Bandung : CV- Alfabeta, 

2012), 11. 
7
 Ibid. hlm 28 
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SMP Muhammadiyah 5 Kerjo merupakan sekolah yang sudah 

menerapkan pendidikan karakter melalui kegiatan keagamaan. Melaui 

wawancara dengan bapak Sutar selaku kepala sekolah SMP Muhammadiyah 5 

Kerjo pendidikan karakter melalui kegiatan keagamaan di SMP 

Muhammadiyah 5 Kerjo antara lain, tahfidz al-Qur’an, kultum sehabis ṣalat 

dhuhur, membaca al-Qur’an bersama, bakti sosial, rebana dan rohani Islam.8 

Dari penjabaran latar belakang di atas maka peneliti bermaksut 

menyusun skripsi dengan judul  “Implementasi Pendidikan Karakter Siswa 

Melalui Kegiatan Keagamaan di SMP Muhammadiyah 5 Kerjo Tahun 

Pelajaran 2017/2018”.  

 

B. Rumusan Masalah      

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka terdapat 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana  

Implementasi Pendidikan Karakter Siswa Melalui Kegiatan Kegamaan di 

SMP Muhammadiyah 5 Kerjo Tahun Pelajaran 2017/2018?”. 

 

 

 

 

                                                           
8
 Hasil wawancara dengan bapak Sutar Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 5 Kerjo pada 

hari senin tanggal 28 Februari 2018, jam 08.30 WIB di ruang Kepala Sekolah. 
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C. Tujuan Penelitian         

Tujuan penelitian yaitu “untuk mendeskripsikan Implementasi 

Pendidikan Karakter Siswa Melalui Kegiatan Keagamaan di SMP 

Muhammadiyah 5 Kerjo Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini secara teoritik dan 

praktis antara lain : 

1. Teoritik 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah hasanah ilmu 

pengetahuan dan mengembangkan teori dalam bidang pendidikan agama 

Islam, khususnya dalam penerapan pendidikan karakter. 

2. Praktis              

a. Bagi Guru    

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja bagi 

guru agar terwujudnya siswa yang berkarakter. 

b.  Bagi peneliti 

Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis tentang 

implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan keagamaan 

khususnya di SMP Muhammadiyah 5 Kerjo. 
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E. Metode Penelitian                      

1. Jenis dan Pendekatan                                 

Ditinjau dari  tempat penelitian maka penelitian ini termasuk     

penelitian lapangan (Field Research)  yaitu penelitian yang mengkaji 

tentang gejala sosial. Dalam penelitian ini  peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitik.9  Yaitu data kegiatan 

yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, pemotretan, analisis 

dokumentasi dan catatan lapangan yang berlokasikan di SMP 

Muhammadiyah 5 Kerjo.  

 

2. Tampat Subyek dan Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 5 Kerjo. 

Subjek penelitian adalah Implementasi Pendidikan Karakter. Objek 

penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah guru pendidikan agama 

Islam dan siswa yang beragama Islam di SMP Muhammadiyah 5 Kerjo 

tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

 

 

                                                           
9
Penelitian deskriptif analitik adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau 

menjelaskan secara sistematis,  faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat kelompok tertentu, Prof. 

Dr. H. Wina Sanjaya, M.Pd., Penelitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur, (Jakarta : Kencana 

Prenada Media Group, 2013), 59. 
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3. Sumber Data               

Sumber data primer penelitian ini adalah kepala sekolah, guru 

pendidikan agama Islam dan siswa yang beragama Islam di SMP 

Muhammadiyah 5 Kerjo melalui wawancara, observasi, setelah itu dicatat, 

direkam, difoto dan divideo. Sedangkan sumber data sekunder penelitian 

ini diambil dari buku-buku dan majalah-majalah ilmiah dan dokumentasi 

sekolahan yang berkaitan dengan pendidikan karakter yang sesuai dengan 

isi dari penelitian ini.  

 

4. Metode Pengumpulan Data         

a. Observasi    

Observasi adalah suatu pengamatan terhadap objek yang diteliti 

baik secara langsung maupun secara tidak langsung, untuk memperoleh 

data yang harus dikumpulkan dalam suatu penelitian. Jadi penelitian 

dilakukan secara langsung terjun ke lapangan dan mengamatinya, adapun 

secara tidak langsung pengamatan bisa melalui alat bantu berupa audio, 

visual, maupun audiovisual, seperti teleskop, kamera, perekam, dan 

sebagainya.10 

Metode observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung 

di lapangan atau observasi non partisipan yaitu tanpa ikut serta dalam 

                                                           
10

 Prof. Dr. H. Kaelan, M.S., Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner, (Yogyakarta :   

Paradigma, 2012), 101. 
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kegiatan. Observasi dalam penelitian ini peneliti mengamati kegiatan-

kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 5 Kerjo 

antara lain tahfidz al-Qur’an, kultum sehabis ṣalat dhuhur, membaca al-

Qur’an bersama, bakti sosial, rebana dan rohani Islam. 

 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikostruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.
11

 Metode wawancara dilakukan guna 

untuk mendeskripsikan hal-hal yang lebih mendalam mengenai situasi dan 

kondisi yang terjadi di lapangan hal itu tidak akan bisa ditemukan selain 

dengan melalui metode wawancara. 

Metode wawancara yang dilakukan ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan penerapan pendidikan keagamaan di SMP 

Muhammadiyah 5 Kerjo. Metode wawancara dilakukan kepada kepala 

sekolah, guru pendidikan agama Islam dan siswa yang beragama Islam 

untuk memperoleh data mengenai kegiatan-kegiatan keagamaan yang 

diterapkan di SMP Muhammadiya 5 Kerjo secara lengkap. 

 

c. Dokumentasi      

                                                           
11

 Ibid.  111. 
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Dokumentasi adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh 

data secara langsung dari tempat penelitian, data tersebut bisa berupa 

surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan, dan sebagainya.12 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini guna untuk mendeskripsikan 

kegiatan-kegiatan keagamaan di SMP Muhammadiyah 5 Kerjo melalui 

catatan harian guru maupun sekolah. 

 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini peneliti mengambil 

teknik analisis data kualitatif dari buku yang ditulis oleh Prof. Dr. H. 

Kaelan, M.S., meliputi:13
  

a. Pengumpulan Data 

Seperti yang sudah peneliti jelaskan di atas pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Setelah data terkumpul maka peneliti perlu memilah dengan 

menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Dalam pengumpulan data ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan di dalam penelitian14. 

 

                                                           
12

 Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan  

Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta : Kencana, 2007), 124-125. 
13

 Prof. Dr. H. Kaelan, M.S., Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner, (Yogyakarta :  

Paradigma, 2012), 132-133. 
14

 Prof. Dr. Afrizal, MA, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2016), 

133. 
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b. Reduksi Data 

Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan ditulis  

dalam bentuk uraian atau laporan secara terinci dengan cara  dirangkum, 

dipilih ha-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang  penting dicari 

tema atau polanya. Metode reduksi data  bertujuan untuk memilah-milah 

atau mengelompokkan hasil temuan di sekolah yang kemudian ditulis 

secara rinci. 

 

c. Beberan Data (Penyajian Data) 

Data yang bertumpuk-tumpuk melalui penyajian  data akan dapat 

terorganisasikan dengan baik dan mudah untuk dipahami. Maka dalam 

penyajian data peneliti membuat berbagai macam pengklasifikasian 

sistematisasi agar mudah menguasai data dan tidak tenggelam dalam 

tumpukan. 

 

d. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dimulai sejak penelitian dilaksanakan dan 

senantiasa diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah 

seiring berjalannya proses penelitian karena kemungkinan akan 
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bertambahnya bukti-bukti hasil dari temuan di lapangan. Proses inilah 

yang disebut sebagai verifikasi data. Penarikan kesimpulan menggunakan 

metode analisis induktif, yaitu berangkat dari data, kemudian teori yang 

diperoleh dari buku dianalisis berdasarkan data yang didapatkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


