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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar utama, karena tidak hanya 

sekedar mempelajari ilmu pengetahuan tetapi juga mengasah potensi sikap 

peserta didik.1 Seiring dengan kemajuan teknologi yang perkembangannya 

semakin pesat, dan juga pergaulan yang kurang dibatasi oleh pengawasan 

baik orangtua maupun lingkungannya, maka akan cenderung mempengaruhi 

perubahan karakter anak. Salah satu fenemona yang sedang terjadi saat ini, 

dekadensi moral begitu merajalela dalam dunia pendidikan yaitu kasus anak 

korban kekerasan dan bullying.2 

Dekadensi moral khususnya dikalangan remaja tidak bisa dihindari lagi 

saat ini. Segala permasalahan yang pelik menjerit hampir seluruh remaja yang 

ada di Negara Indonesia ini. Lembaga pendidikan yang notebonenya 

diharapkan mampu mengarahkan serta membentuk manusia yang berkarakter 

dan berakhlak mulia, ternyata belum mampu merealisasikan harapan tersebut.  

                                                                 
1 Mohamad Ali dan Zaenal Abidin, “Ilmu Pendidikan Islam Bernuansa Keindonesiaan”, 

(Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 42. 

2 Data kasus bidang pendidikan dikategorikan menjadi lima bentuk yakni: anak korban 

kebijakan sebanyak 10 kasus (30,30%), pungli di sekolah sebanyak 2 kasus atau 6,60%, tidak 

boleh ikut ujian sejumlah 2 kasus (6,60%), penyegelan sekolah sebanyak 1 kasus (3,30%), anak 

putus sekolah dan dikeluarkan dari sekolah sejumlah 5 kasus (15%), dan kasus tertinggi adalah 

anak korban kekerasan/bullying sebanyak 13 kasus (39%). Retno Listyati selaku Komisioner 

KPAI Bidang Pendidikan, sumber http://ww.kpai.go.id/page/6, pada 23 Juli 2018. 

http://ww.kpai.go.id/page/6
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Untuk mengatasi hal tersebut, sekolah berperan sebagai tempat 

pendidikan yang memberikan tempat kenyamanan untuk belajar dan 

mengajar. Selain untuk progam pembelajaran, sekolah juga merupakan 

tempat ladangnya menimba ilmu dalam mendidik menuju pribadi yang 

berinsan kamil, yaitu dengan memberi arahan, bimbingan dan pendidikan 

serta selalu membenahi karakter anak apabila melakukan kesalahan.3 

Selama melakukan pembinaan karakter, hal yang paling penting dibenahi 

adalah agamanya. karena agama adalah kunci dari pada keimanan seseorang 

yang lebih utama ditanamkan ke dalam diri manusia, sebab apabila imannya 

bagus maka karakternya akan baik dan membentuk kepribadian serta 

kebiasaannya dalam melakukan segala hal akan tetap terjaga dan menjadi 

benteng untuk dirinya dalam menghadapi godaan dilingkungan 

kehidupannya. 

Menanamkan pendidikan agama merupakan langkah pertama yang harus 

di ajarkan kepada anak dan yang menjadi tanggungjawab ini adalah orangtua 

dan sekolah, terutama karakternya merupakan sesuatu yang abstrak.4 Dalam 

kehidupan baik individu dalam masyarakat, bangsa, dan negara, karakter itu 

memegang peranan penting dalam melakukan segala hal, baik atau buruknya 

seseorang, maka yang akan dinilai adalah akhlaknya. 

                                                                 
3 Mohamad Ali dan Istanto, “Manajemen Sekolah Islam”, (Surakarta: Muhammadiyah 

University Press, 2019), hlm. 205-209. 

4 Mohamad Ali, “Pendidikan Karakter”, dikutip dari solopos, pada 5 April 2017. 
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Salah satu upaya menanamkan nilai-nilai religius pada karakter peserta 

didik, diperlukan adanya kondisi yang tepat, efesien, juga efektif guna 

memudahkan agar pendidikan karakter ini mudah diterapkan dan di terima 

dengan baik, maka memerlukan strategi yang cocok. Sebab, dalam penerapan 

pendidikan karakter religius, memerlukan usaha yang maksimal dan terus 

menerus dari seorang guru. Di SMP Negeri 1 Sambi Boyolali adalah salah 

satu lembaga pendidikan umum yang menanamkan nilai-nilai religius melalui 

program kegiaran keagamaan yang dilakukan diluar jam pembelajaran, ini 

dimaksudkan untuk menambah wawasan keagamaan siswa secara mendetail 

tanpa mengganggu kegiatan jam pelajaran berlangsung.  

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa 

hal yang menarik di SMP Negeri 1 Sambi Boyolali yang berkaitan dengan 

pembentukan karakter religius siswanya. Sehingga, keadaan siswanya jauh 

dari perilaku-perilaku yang tidak berakhlak seperti yang disebutkan diatas. 

Sekolah ini menjadi sorotan sekaligus percontohan sekolah-sekolah umum 

lainnya. Hal ini dikarenakan, meskipun sekolah umum tetapi nilai-nilai 

karakter religius yang ada di SMP Negeri 1 Sambi Boyolali tidak hanya 

diajarkan secara teoritis saja, melainkan nilai-nilai karakter religius sudah 

menjadi praktik dan tradisi di sekolah tersebut. 

Di lingkungan SMP Negeri 1 Sambi Boyolali, karakter religius bukan 

hanya menjadi salah satu nilai karakter yang hanya ada dalam rencana 

pembelajaran saja, melainkan sudah terinternalisasi dalam kegiatan 

sehari-hari di lingkungan sekolah. Hal ini bisa kita lihat dari aspek ibadah 
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siswa maupun akhlak siswa. Jika dilihat dari ubudiyahnya setiap hari, pada 

saat istirahat berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB, siswa-siswi antri 

berwudhu di mesjid untuk melaksanakan shalat dhuha dan pada saat istirahat 

kedua yaitu jam 11.40 WIB mereka melaksanakan shalat dhuhur berjamaah. 

Selain itu, setiap hari Jum’at kegiatan infaq secara sukarela dan pada pekan 

keempat, pagi hari melaksanakan Jum’at kerohanian. Meskipun sekolah 

umum, namun tidak sedikit siswinya menggunakan seragam yang berjilbab, 

dan masih banyak kegiatan maupun perilaku keagamaan yang dipraktikkan 

oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Sambi Boyolali dalam kesehariannya. 

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya jika dilihat dari aspek akhlak, 

siswa-siswi SMP Negeri 1 Sambi Boyolali sudah terbiasa dengan 

perilaku-perilaku yang religi misalnya menyapa dan mengucapkan salam 

ketika bertemu guru-guru yang berdiri menyambut digerbang sekolah, 

menyapa ketika bertemu dengan siswa-siswi lainnya. Hal ini sesuai dengan 

budaya yang dikembangkan oleh SMP Negeri 1 Sambi Boyolali yaitu budaya 

senyum, sapa, salam, sopan, dan santun (5S).5 

Pihak lembaga sangat berperan penting dalam membentuk karakter anak 

guna mempersiapkan dan mengantisipasi penyimpangan perilaku anak dalam 

menghadapi perubahan globalisasi. Dengan demikian, penulis ingin 

melakukan penelitian mengenai strategi pendidikan karakter religius apa saja 

yang dilakukan oleh sekolah. Tema tersebut sesuai dengan roadmap 

penelitian Prodi Pendidikan Agama Islam tahun 2016-2026 mengenai Studi 

                                                                 
5 Hasil observasi pada tanggal 1- 30 Agustus 2018. 
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Pemulihan Karakter terhadap Anak-anak Binaan di Lembaga dengan 

mengangkat judul “Strategi Pendidikan Karakter Religius di SMP Negeri 1 

Sambi Boyolali”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Setelah mengetahui permasalahan dari judul yang diangkat, maka 

timbullah pertanyaan dari permasalahan tersebut, diantaranya yaitu : 

1. Apa saja strategi pendidikan karakter religius yang digunakan oleh SMP 

Negeri 1 Sambi Boyolali ? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam strategi pendidikan karakter 

religius dan solusi mengatasi kendala tersebut di SMP Negeri 1 Sambi 

Boyolali ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setelah rumusan masalah di atas ditemukan, maka peneliti memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan strategi pendidikan karakter religius di SMP Negeri 1 

Sambi Boyolali. 

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam 

pendidikan karakter religius dan solusi mengatasi kendala tersebut di 

SMP Negeri 1 Sambi Boyolali. 
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D. Manfaat Penelitian 

Setelah mengetahui tujuan apa yang ingin dilakukan, adapun manfaat 

yang ingin dicapai penelitian diantaranya : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan memperkaya 

intelektual maupun pengetahuan kepada kita semua. Terlebih khusus 

dalam memberikan informasi tentang apa saja strategi pendidikan 

karakter religius di SMP Negeri 1 Sambi, Boyolali dan dapat dijadikan 

pertimbangan dalam mengelola pendidikan yang akan dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik.  

2. Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini semoga dapat memberikan kontributif positif 

yaitu memberikan semangat bagi peningkatan kualitas guru dalam 

melaksanakan pendidikan karakter religius pada peserta didik di SMP 

Negeri 1 Sambi, Boyolali. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Untuk mencari atau menambah informasi kehidupan nyata yang 

sebenarnya maka peneliti melakukan pengamatan lapangan (feild researh) 

yang berlokasi di SMP N 1 Sambi Boyolali. Dengan melakukan 
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pengamatan lapangan ini mampu memperoleh informasi yang valid 

dengan menggunakan penelitian kualitatif .6 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan penelitian 

pendidikan Islam, yaitu fenomenologis. Dimana pendekatan ini peneliti 

melakukan wawancara dan observasi kepada pihak yang bersangkutan 

seperti Waka II, guru PAI, guru kesiswaan terkait rencana program 

kegiatan keagamaan sekaligus membantu melaksanakan kegiatan tersebut 

serta siswa-siswi SMP Negeri 1 Sambi Boyolali yang sebagai objek dari 

pelaksanaan proses pendidikan karakter religius.7 

Jika dilihat dari data dan tujuan penelitian, pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode yang 

berbasis deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan.8  

2. Tempat dan Penentuan Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data di 

tempat memperoleh data penelitian yaitu di SMP N 1 Sambi Boyolali. 

Subjek penelitian ini berkaitan dengan penelitian seperti lembaga sekolah 

yang memprogramkan pendidikan karakter religius, dan siswa yang 

melaksanakan program pendidikan karakter religius.  

                                                                 
6 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 33. 

7 Internet, http://sosiologis.com/fenomenologi di akses pada hari Senin, 05 November 2018. 

8 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 

hlm.26. 

http://sosiologis.com/fenomenologi
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Pada penentuan subjek ini, peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling dimana nara sumber yang diambil yaitu orang-orang yang 

menurut pandangan penulis memiliki pengetahuan dan pemahaman 

mengenai kriteria seperti yang diharapkan penulis untuk kesuksesan 

penelitian ini.9  

Adapun yang dijadikan subjek atau sumber data penelitian ini 

diantaranya: 

a. Ketua Tata Usaha, sebagai yang mengurus data-data sekolah terkait 

dengan keadaan guru, karyawan, dan siswa. 

b. Waka II selaku bidang Manajemen Mutu sekaligus guru PAI yaitu 

Bapak Suparno, S.Ag., dan ibu Tutik Nur Utami selaku guru PAI 

sebagai narasumber terkait rencana program keagamaan SMP Negeri 

1 Sambi Semester I (Satu) Tahun Pelajaran 2018/2019. 

c. Guru Kesiswaan yaitu Bapak Dondit Agung SW, S.Pd di SMP 

Negeri 1 Sambi Boyolali yang membantu melaksanakan kegiatan 

pendidikan karakter religius. 

d. Siswa-siswi kelas 7 sampai 9 sebanyak 10 orang, sebagai objek dari 

pelaksanaan proses pendidikan karakter religius. 

 

 

                                                                 
9  Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&B, Bandung: 

Alfabeta, 2010, hlm. 218. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang valid dalam penelitian, metode 

yang tepat menurut peneliti diantaranya sebagai berikut : 

a. Metode Wawancara 

Metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan seputar 

permasalahan yang diteliti, yaitu seputar strategi guru dalam 

pendidikan karakter religius siswa, situasi sebelum kegiatan 

pembelajaran, kegiatan di luar jam pembelajaran, dan kendala serta 

cara mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. 

Pada wawancara ini, peneliti menggunakan wawacara yang tidak 

sesuai pedoman wawancara, dimana wawancara ini tidak terstruktur 

secara lengkap. Peneliti hanya melakukan garis-garis besar 

permasalahan dari hasil pengamatan.10 

Adapun untuk mendapatkan informasi melalui beberapa 

narasumber, diantaranya : 

1) Ketua Tata Usaha, sebagai yang mengurus data-data sekolah 

terkait keadaan guru, karyawan, dan siswa. 

2) Waka II selaku bidang Manajemen Mutu sekaligus guru PAI 

yaitu Suparno, S.Ag., dan ibu Tutik Nur Utami selaku guru PAI 

                                                                 
10 Sugiyono, ibid., hlm. 233. 
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sebagai narasumber terkait rencana program keagamaan SMP 

Negeri 1 Sambi Semester I (Satu) Tahun Pelajaran 2018/2019. 

3) Guru Kesiswaan yaitu Bapak Dondit Agung SW, S.Pd di SMP 

Negeri 1 Sambi Boyolali yang membantu melaksanakan 

kegiatan pendidikan karakter religius. 

4) Siswa-siswi kelas 7 sampai 9 sebanyak 10 orang, sebagai objek 

dari pelaksanaan proses pendidikan karakter religius. 

b. Metode Observasi  

Metode observasi digunakan peneliti untuk melakukan 

pengamatan secara langsung dengan menggunakan alat indera guna 

mencari data-data mengenai aktivitas atau program menerapkan 

pendidikan karakter yang dilakukan oleh pihak lembaga sekolah 

SMP N 1 Sambi Boyolali. 

Pada metode ini, penulis mencari data dan mencatat hal yang 

penting dan diperlukan. Adapun seperti: keadaan lingkungan sekolah, 

sarana prasarana, siswa, letak geografis, dan strategi guru dalam 

proses pendidikan karakter religius, situasi keadaan kegiatan proses 

pendidikan karakter religius sebelum dan sesudah pelaksanaan 

kegiatan sekolah. 
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c. Metode Dokumentasi 

Pengumpulan data pada metode ini menitikberatkan pada situasi 

selama kegiatan sekolah baik sebelum dan sesudah. Metode ini 

digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi yang valid, menjadi 

sumber pengumpulan data yang tepat melalui kegiatan yang sedang 

berlangsung (penerapan pendidikan karakter) dengan cara 

mengambil gambar atau foto, dokumenter data yang relevan 

penelitian. 

Jadi, menggunakan metode tersebut secara keseluruhan sangat 

tepat untuk memperoleh data atau informasi yang valid dan dapat 

menjadi bahan atau bukti untuk dipertanggungjawabkan. 

4. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis interaktif, dimana 

setelah data terkumpul, tahap selanjutnya melakukan penyajian, dan 

terakhir kesimpulan dengan data tersebut langsung diuraikan tanpa 

menunggu data terkumpul semuanya.11  

Adapun langkah analisis yang penulis gunakan diantaranya : 

a. Reduksi data, yaitu diperoleh dari hasil lapangan, kemudian data di 

catat dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. Laporan ini akan 

terus menerus bertambah maka dari itu perlu dirangkum, dipilih 

                                                                 
11Miles Hubberman, “Qualitive Date Analysis”, (terj) Tjejep Rohendi Rohidi, Analisis Data 

Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 20.  
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hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema 

atau polanya. 

b. Tampilan data, yaitu membuat berbagai macam klasifikasi data yang 

telah terkumpul secara sisematis. 

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu mengambil suatu 

kesimpulan dari pemahaman yang penulis dapatkan dari proses 

penelitian, jika dirasa penelitian masih diragukan maka penulis 

melakukan verifikasi/ pembuktian untuk meyakinkan 

kebenarannya. 12  Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan pendekatan deduktif, Metode deduktif adalah 

metode yang berpangkal dari suatu proposisi umum yang sebenarnya 

telah diketahui atau diyakini.

                                                                 
12 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm. 

132.  


