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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan karakter kini telah menjadi pembahasan utama yang 

sering dibahas di dunia pendidikan. Pemerintah melalui lembaga terkait 

memang menjadikan masalah ini sebagai prioritas, karena karakter 

merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan bangsa. Karakter 

merupakan manifetasi penting dari implementasi proses pendidikan di setiap 

tingkat pendidikan.  

Karakrer sangat penting dalam membangun sumber daya manusia 

(SDM) yang kuat, maka dari itu pendidikan karakter perlu dilakukan dengan 

tepat. Dapat dikatakan bahwa pembentukan karakter adalah sesuatu yang 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Maka dari itu, diperlukan kepedulian 

berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, keluarga maupun sekolah. 

Kondisi ini akan terbentuk jika semua pihak memiliki kesadaran bersama 

dalam membangun pendidikan karakter. Pendidikan karakter ditempatkan 

sebagai dasar untuk nasional visi pembangunan, ingin mewujudkan 

masyarakat yang mulia, memiliki moralitas yang besar, etis, berbudaya, dan 

beradap oleh filosofi Pancasila. 

Suatu bangsa yang berkarakter juga ditentukan oleh tingkat akhlak 

bangsanya. Mengingat pentingnya karakter dalam membangun sumber daya 

manusia (SDM) yang kuat, maka perlunya pendidikan karakter yang 

dilakukan dengan tepat. Pembentukan karakter merupakan sesuatu yang tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan kepedulian 

berbagai pihak, baik oleh pemerintah, masyarakat, keluarga maupun sekolah. 

Kondisi ini akan terbangun jikasemua pihak memiliki kesadaran bersama 

dalam membangun pendidikan karakter. 

Moralitas bangsa menjadi longgar, sesuatu yang dahulu dianggap tabu 

sekarang menjadi biasa-biasa aja. Cara berpakaian, berinteraksi dengan lawan 
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jenis, menikmati hiburan ditempat-tempat spesial dan narkoba menjadi trend 

dunia modern yang sulit ditanggulangi merupakan dampak dari globalisasi. 

Dampak negatif lain dari proses globalisasi adalah lahirnya generasi instan 

yaitu langsung bisa menikmati keinginan tanpa proses perjuangan dan kerja 

keras, dekadensi moral, dan konsumerisme akan menyebabkan dekadensi 

moral serta hilangnya kreativitas dan produktivias bangsa.  

Pendidikan karakter disebut sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi 

pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan 

kemampuan siswa untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa 

yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan 

sepenuh hati. Darmiyadi (2009: 10) mengemukakan pendidikan karakter 

bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari 

itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal 

mana yang baik sehingga siswa menjadi paham (kognitif) tentang mana yang 

benar dan salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa 

melakukannya (psikomotor). Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik 

harus melibatkan bukan saja aspek “pengetahuan yang baik” (moral 

knowing), akan tetapi juga “merasakan dengan atau loving good (moral 

feeling), dan perilaku yang baik (moral action). Pendidikan karakter 

menekankan pada kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan dan dilakukan. 

Di Indonesia pernah dipakai istilah pendidikan budi pekerti dan 

pendidikan moral Pancasila. Sepanjang sejarahnya, di seluruh dunia ini, 

pendidikan pada hakikatnya memiliki dua tujuan,yaitu membantu manusia 

untuk menjadi cerdas dan pintar, dan membantu mereka menjadi manusia 

yang baik. Untuk menjadikan manusia yang cerdas dan pintar, boleh jadi 

mudah melakukannya, tetapi menjadikan manusia agar menjadi orang yang 

baik dan bijak, tampaknya jauh lebih sulit atau bahkan sangat sulit. Sekolah 

dituntut memainkan peran dan tanggung jawabnya untuk menanamkan dan 

mengembangkan nilai-nilai yang baik dan membantu para siswa membentuk 

dan membangun karakter mereka dengan nilai-nilai yang baik. Pemulihan 

pendidikan karakter di sekolah dilakukan untuk mempersiapkan siswa dalam 
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menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi. Karakter siswa adalah 

bagian dari evaluasi kinerja sekolah-sekolah dasar di Indonesia. Namun, 

kenyataanya masih banyak sekolah dasar dengan akreditasi yang baik tidak 

diikuti oleh karakter siswa yang unggul. Dalam menanamkan dan 

mengembangkan nilai-nilai yang baik dan membangun karakter siswa dapat 

dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler tilawah.  

Dengan demikian pendidikan satuan pendidikan khususnya SD harus 

memiliki cara atau alat yang dapat digunakan untuk menanamkan pendidikan 

karakter religius dan disiplin kepada siswa. Marini (2017: 61) 

mengemukakan bahwa pendidikan karakter dapat dilakukan di ruang kelas 

selama proses belajar mengajar khususnya dalam kegiatan pendahuluan, inti, 

dan penutup. Salah satu cara atau alat yang digunakan untuk menanamkan 

karakter religius pada siswa dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan 

keagamaan di sekolah seperti ektrakulikuler tilawah Al-Qur’an yang dapat 

meningkatkan keimanan dan ketaatan siswa pada ajaran agama yang 

dianutnya. Berbagai kegiatan keagamaan tersebut seharusnya diadakan di 

sekolah-sekolah dan wajib diikuti seluruh siswa, agar tujuan dari pendidikan 

karakter dan pendidikan nasional dapat tercapai dengan baik. 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar 

jam tambahan terjadwal atau pelajaran yang telah atau pelajaran yang telah 

ditentukan (tatap muka di dalam kelas) dan dilaksanakan di lingkungan 

sekolah dengan diorientasikan untuk memperluas wawasan pengetahuan dan 

keilmuan serta meningkatkan kemampuan tentang sesuatu yang telah 

dipelajari dalam bidang studi tertentu. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan non-pelajaran formal yang dilakukan peserta didik di sekolah, 

umumnya diluar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan ekstrakurikuler 

bertujuan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan 

kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. 

Kegiatan ekstrakurikuler sebagai tambahan di luar jadwal pelajaran 

yang telah ditentukan, sangat penting untuk membantu meningkatkan 

pengetahuan siswa, dan juga membantu membangun atau membentuk 
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karakter siswa. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah berbagai 

macamnya, yaitu pramuka, tilawah, seni musik, seni tari, seni karawitan, 

badminton, bela diri, sepak bola, dan lain-lainnya. Dengan adanya kegiatan 

ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an akan membantu siswa dalam 

mengembangkan bakat dan minat siswa dalam bertilawah Al-Qur’an. Pada 

kegiatan ekstrakurikuler tilawah al-qur’an tentunya tetap melibatkan siswa 

dalam kegiatan secara aktif. Selain itu adanya motivasi guru untuk tetap 

membimbing anak didiknya agar selalu membaca Al-Qur’an. Dalam hal ini 

juga akan memperkuat minat siswa dalam memiliki keterampilan khususnya 

bertilawah Al-Qur’an. 

Kegiatan ekstrakurikuler ini dilatar belakangi oleh pertimbangan 

bahwa dimasa depan siswa akan menghadapi tantangan global yang akan 

selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu, tilawah Al-Qur’an 

dipersiapkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan 

keterampilan siswa dalam membaca Al-Qur’an. Menurut Masganti (2017: 

608) tilawah Al-Qur’an memiliki tujuan, sebagai berikut : (1) Dapat terbiasa 

membaca Al-Qur’an dengan lancar dan fasih serta memahami huku-hukum 

bacaan berdasarkan kaidah ilmu tajwid; (2) mempersiapkan siswa agar 

mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan keagamaan; 

(3) dapat mengagumi dan mencintai Al-Qur’an sebagai bacaan istimewa dan 

pedoman utama.  

Tilawah Al-Qur’an dalam kurikulum SD sebagai mata pelajaran yang 

menyajikan kesempatan pada siswa untuk mendapatkan pengalaman-

pengalaman seni membaca Al-Qur’an. Pengalaman itu kemudian digunakan 

untuk menunjang usaha pendidikan. Tilawah Al-Qur’an dalam lingkup ruang 

pendidikan sangat penting halnya dalam menjaga serta melestarikan budaya 

membaca Al-Qur’an, pendidikan dan pembelajaran tilawah Al-Qur’an di 

lingkungan sekolah dasar sebagai wadah guru meningkatkan siswa dalam 

membaca Al-Qur’an. 

Menurut Ishak (2017: 605) madrasah memiliki basis kurikulum 

keagamaan, sama halnya dengan pesantren, tapi sedikit sekali program-
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program madrasah menggunakan cara-cara yang diterapkan di pesantren, 

salah satunya adanya pendidikan tilawah Al-Qur’an secara berlagu. 

Setidaknya madrasah harus mampu membuat program seperti ini sebagai 

program atau kurikulum unggulan, atau setidaknya program tambahan. 

Pendidikan agama adalah bagian terpadu yang dimuat dalam kurikulum 

pendidikan maupun melekat pada setiap mata pelajaran sebagai bagian dari 

pendidikan nilai. Oleh karena itu nilai-nilai agama akan selalu memberikan 

corak pada pendidikan nasional. 

Peneliti melakukan observasi pendahuluan di MIM Sidokerto, bahwa 

madrasah ini disamping melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam mata 

pelajaran tetapi juga terdapat kegiatan pembinaan bakat dan minat. Di antara 

pengembangan bakat dan minat dibagi kedalam berbagai kelompok kegiatan, 

diantarannya pramuka, pencak silat, dan tilawah Al-Qur’an. Peneliti tertarik 

untuk meneliti khususnya pada eksrakurikuler tilawah Al-Qur’an dikarenakan 

di daerah tersebut sekolah yang melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler 

tilawah Al-Qur’an hanyalah di MIM Sidokerto.  

MIM sidokerto memiliki kegiatan ekstrakurikuler tilawah yang dapat 

menanamkan karakter religius dan disiplin. Kegiatan ekstrakurikuler tilawah 

Al-Qur’an tersebut sudah rutin dilaksanakan dan menjadikan sekolah ini 

berbeda dengan sekolah pada umumnya yang hanya mementingkan 

pembelajaran yang bersifat umum saja dan hanya sedikit menanamkan nilai-

nilai keagamaan. Dari pelaksanaan kegiatan esktrakurikuler tilawah Al-

Qur’an peneliti masih menemukan siswa yang tidak menirukan ayat yang 

sudah dicontohkan oleh guru, terdapat siswa yang tidak ikut berdoa ketika 

awal dan akhir pembelajaran dan terdapat siswa masih ramai sendiri ketika 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an. Dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan karakter kepada siswa, MIM Sidokerto 

menerapkan kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an untuk memperdalam 

sikap serta kewajiban dalam menjalankan kesehariannya, melalui kegiatan 

ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an siswa diharapkan dapat menerapkan sikap 

religius dan disiplin dalam kehidupan sehari-harinya.  
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Karakter religius dan disiplin sangat penting untuk dimiliki generasi 

penerus. Ketika nilai ini telah tertanam baik pada diri siswa, maka dorongan 

untuk menjadi yang terbaik akan muncul dengan mudah. Dorongan untuk 

menjadi yang terbaik, menimbulkan kesadaran pada siswa untuk berusaha 

secara maksimal mencapai keinginan. Karakter religius dan disiplin sangat 

penting dimiliki terutama siswa SD karena berpengaruh pada kesadarannya 

dalam belajar. Siswa harus memiliki kesadaran untuk belajar karena tanpa hal 

ini, maka segala proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah tidak akan 

bermakna bagi dirinya. Karakter religius dan disiplin juga berpengaruh bagi 

masa depan siswa, di mana tanpa kesadaran belajar seseorang akan sulit 

untuk mencapai kesuksesan. 

Berdasarkan paparan diatas, maka penelitian ini mendiskripsikan 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an dalam menanamkan 

karakter religius dan disiplin pada siswa kelas atas di MIM Sidokerto. 

Peneliti memfokuskan untuk meneliti siswa pada kelas atas yakni kelas IV 

dan V. Dengan adanya siswa memiliki karakter religius dan disiplin maka 

diharapkan tujuan Pendidikan Nasional dalam bidang pendidikan karakter 

dapat terwujud, tentunya dengan dukungan dari nilai-nilai karakter yang 

lainnya. Berdasarkan uraian diatas peneliti memilih judul tentang 

“Pelaksanaan Ekstrakurikuler Tilawah Al-Qur’an Dalam Menanamkan 

Karakter Religius dan Disiplin Pada Siswa Kelas Atas di MIM Sidokerto. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 

peneliti ini menggunakakan rumusan masalah berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an 

dalam menanamkan karakter religius dan disiplin pada siswa kelas atas di 

MIM Sidokerto ? 

2. Bagaimanakah penanaman karakter religius dan disiplin melalui kegiatan 

ekstrakurikuler tilawah Al’Qur’an pada siswa kelas atas di MIM 

Sidokterto ? 
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3. Bagaimanakah kendala dan solusi dalam kegiatan ekstrakurikuler tilawah 

Al-Qur’an dalam menanamkan karakter religius dan disiplin pada siswa 

kelas atas di MIM Sidokerto ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang, identifikasi masalah,dan rumusan 

masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Mendiskripsikan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an 

dalam menanamkan karakter religius dan disiplin pada siswa kelas atas di 

MIM Sidokerto. 

2. Mendiskripsikan penanaman karakter religius dan disiplin melalui 

kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an pada siswa kelas atas di MIM 

Sidokterto. 

3. Mendiskripsikan kendala dan solusi dalam kegiatan ekstrakurikuler 

tilawah Al-Qur’an dalam menanamkan karakter religius dan disiplin pada 

siswa kelas atas di MIM Sidokerto. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

menambah pengetahuan mengenai pendidikan karakter religius dan 

disiplin pada kegiatan ekstrakurikuer tilawah Al-Qur’an. Teori-teori 

mengenai pendidikan karakter dan tilawah Al-Qur’an diharapkan dapat 

memberi pengetahuan kepada para pembaca dan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan literatur tentang eksistensi kegiatan 

ekstrakurikuler tilawah terhadap kelangsungan pendidikan karakter 

sekaligus khazanah kepustakaan khususnya di dunia pendidikan.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

praktis mengenai pendidikan karakter religius dan disiplin pada kegiatan 
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ektrakurikuler tilawah Al-Qur’an. Adapun manfaat yang dapat diperoleh 

dari hasil penelitian ini : 

a. Bagi Kepala Sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola 

kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler seperti tilawah Al-Qur’an, 

sehingga pelaksanaan pendidikan karakter dapat berjalan secara 

efektif dan efisien. 

b. Bagi Guru tilawah, sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan 

kegiatan pembelajaran khususnya dalam pembentukan karakter 

religius dan disiplin. 

c. Bagi Peneliti, selanjutnya akan mendapatkan pengalaman dan 

pengetahuan dalam upaya penanaman karakter melalui kegiatan 

ektrakurikuler tilawah Al-Qur’an pada siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


