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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu yang mutlak dalam hidup manusia yang 

tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sehari-hari. Seseorang akan tumbuh 

menjadi pribadi yang lebih dewasa dan unggul. Pendidikan yaitu sebagai 

bimbingan atau pimpinan secara sadar yang dilakukan oleh pendidik terhadap 

perserta didik dalam mengambangkan jasmnai dan rohaninya, menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa: 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan untuk drinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

 

Membangun karakter tidak mudah dengan membaca buku atau 

mengikuti pelatihan penuh dalam jangka waktu yang singkat, namun 

membutuhkan mekanisme pelatihan terarah dan tidak ada kata berhenti secara 

berkesinambungan. Karakter memberikan gambaran tentang suatu bangsa, 

sebagai penanda, penciri sekaligus pembeda suatu bangsa lainnya. Pendidikan 

karakter bukanlah sebuah proyek yang ada awal dan akhirnya. Pendidikan 

karakter diperlukan agar setiap individu menjadi orang yang lebih baik, 

menjadi warga masyarakat yang lebih baik, dan menjadi warga negara yang 

lebih baik. Menumbuh kembangkan generasi muda yang lebih baik inilah 

pendidikan karakter di Sekolah memegang peran sangat penting dalam 

pendidikan karakter di samping pendidikan karakter yang berlangsung di 

rumah, di tengah-tengah masyarakat, dan dalam lingkungan keagamaan 

(Khasanah, 2017). 
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Meningkatkan peran pendidikan karakter di sekolah, kepala sekolah 

dan guru adalah orang-orang yang berada di garis depan. Implementasi 

pendidikan karakter di Indonesia hendaknya dilaksanakan secara menyeluruh 

yang meliputi konteks makro dan mikro. Konteks makro kehidupan berbangsa 

dan bernegara Indonesia pelaksanaan pendidikan karakter merupakan 

komitmen seluruh sektor kehidupan, bukan hanya sektor pendidikan nasional. 

Keterlibatan aktif dari sektor-sektor pemerintahan lainnya, khususnya sektor 

keagamaan, kesejahteraan, pemerintahan, komunikasi dan informasi, 

kesehatan, hukum dan hak asasi manusia, serta pemuda dan olahraga. 

Pendidikan karakter dalam konteks mikro berlangsung dalam suatu satuan 

pendidikan secara menyeluruh dan secara mikro pendidikan karakter dalam 

konteks mikro dibagi dikelompokkan menjadi empat pilar, yaitu kegiatan 

belajar mengajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk budaya satuan 

pendidikan, kegiatan kurikuler serta ekstrakurikuler, kegiatan keseharian 

dirumah dan di dalam masyarakat (Khasanah, 2017). 

Implementasi kegiatan belajar mengajar di kelas, pengembangan dan 

pembentukan karakter dapat ditempuh melalui dua cara. Pertama, 

menggunakan pendekatan integrasi dalam semua mata pelajaran. Kedua, 

pendidikan karakter menjadi mata pelajaran tersendiri dimana terpisah dari 

mata pelajaran lain. Hal ini memang cukup berat mengingat sudah banyak 

muatan mata pelajaran yang dibebankan kepada siswa dalam semua mata 

pelajaran.(Khasanah, 2017). 

Kegiatan ekstrakurikuler sebenarnya telah dikenal dalam kurikulum 

1975 sebagai kegiatan pengembangan dan minat bakat peserta didik. Dalam hal 

ini peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda dan membutuhkan 

kondisi yang kondusif untuk tumbuh dan berkembang.  Abdul Majid, (2013 

:41), Mengingat pendidikan karakter yang universal dan syarat dengan muatan 

nilai-nilai sedangkan alokasi waktu yang tersedia terbatas, maka harus 

dicarikan upaya lain agar nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam setiap 

individu peserta didik sehingga tumbuh kesadaran sebagai tumbuh insan 
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beragama. Kegiatan ekstrakurikuler sebagai wahana yang tepat dalam 

pengembangan pendidikan karakter  ( Khasanah, 2017) . 

Adanya kegiatan ekstrakurikuler ini diharapkan dapat membentuk 

karakter disiplin siswa. Dengan banyaknya mata pelajaran yang diberikan 

kepada siswa yang terkadang membuat siswa jenuh dan bosan. Adanya 

kegiatan ekstrakurikuler diharapkan akan dapat menambah nilai positif bagi 

diri siswa. Cara pembentukan karakter ini tidak hanya melalui kegiatan 

intrakulikuler saja tetapi juga ekstrakurikuler. Secara umum di sekolah-sekolah 

sudah terdapat ekstrakurikuler tetapi juga terdapat beberapa sekolah yang tidak 

terlalu mementingkan ekstrakurikuler hanya sebagai penambahan kegiatan 

ekstrakurikuler sementara (Khasanah, 2017). 

Pada realitanya untuk membentuk karakter seseorang tidaklah mudah. 

Pembentukan pendidikan karakter naisonalis dan religius di Sekolah SMK 

Muhammadiyah 4 Sragen mempunyai cara tersendiri untuk membentuk 

karakter siswa seperti halnya melalui kontak sosial terus-menerus antara 

individu dengan individu-individu lain di sekitarnya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya karakter yaitu Faktor Internal dan eksternal. 

Faktor Internal yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri orang yang 

bersangkutan, seperti faktor pilihan. Sedangkan Faktor Eksternal yaitu selain 

faktor-faktor yang terdapat dalam diri sendiri, maka pembentukan karakter 

ditentukan pula oleh faktor-faktor yang berada diluar, seperti: Sifat objek, 

karakter itu sendiri, bagus, atau jelek dan sebagainya, Kewibawaan, orang yang 

mengemukakan suatu karakter, karakter orang-orang atau kelompok yang 

mendukung karakter, Media komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan 

karakter, Situasi pada saat pendidikan karakter itu terbentuk (Khasanah,2017). 

Maka dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler tersebut diharapkan 

siswa memiliki karakter yang baik. Cara peningkatan karakter siswa melalui 

semua kegiatan di luar pembelajaran yang biasanya disebut dengan kegiatan-

kegiatan ekstrakurikuler yang berbentuk pembiasaan-pembiasaan nilai-nilai 

akhlak mulia yang ada di dalamnya. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Rumusan masalah diharapkan terperinci secara jelas, 

lebih terarah, dan terfokus. Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan karakter Religius melalui 

kegiatan ekstrakulikuler Hizbul Wathan di SMK Muhammadyah 4 Sragen? 

2. Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan karakter Nasionalisme melalui 

kegiatan ekstrakulikuler Hizbul Wathan di SMK Muhammadyah 4 Sragen? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi guru dalam meningkatkan karakter religius 

dan nasionalisme pada siswa melalui kegiatan ekstrakulikuler Hizbul 

Wathan di SMK Muhammadyah 4 Sragen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan titik puncak untuk merealisasikan 

aktivitas penelitian yang akan dilaksanakan sehingga dapat menemukan 

kejelasan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan upaya guru dalam meningkatkan karakter religius 

pada siswa melalui kegiatan ekstrakulikuler Hizbul Wathan di SMK 

Muhammadyah 4 Sragen. 

2. Untuk mendeskripsikan upaya guru dalam meningkatkan karakter 

nasionalisme pada siswa melalui kegiatan ekstrakulikuler Hizbul Wathan 

di SM Muhammadyah 4 Sragen. 

3. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi guru dalam meningkatkan 

karakter religius dan nasionalisme pada siswa melalui kegiatan 

ekstrakulikuler Hizbul Wathan di SMK Muhammadyah 4 Sragen. 
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D. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat yang jelas. Manfaat 

tersebut bersifat teoritis dan praktis. Penulisan telah memaparkan manfaat 

dalam penelitian ini sebagaimana diuraikan. 

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan yang 

positif bagi pelaksana proses pembelajaran dikaitkan dengan upaya 

guru dalam meningkatkan karakter religius dan nasionalis pada siswa 

melalui kegiatan ekstrakulikuler Hizbul Wathan di SMK 

Muhammadyah 4 Sragen.  

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

melaksanakan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi Lembaga Pendidikan 

1) Memberi manfaat bagi dunia pendidikan khususnya mengenai 

upaya guru dalam meningkatkan karakter religius melalui kegiatan 

ekstrakulikuler Hizbul Wathan di SMK Muhammadyah 4 Sragen 

sebagai pengetahuan tentang ilmu karakter religius melalui 

kegiatan ekstrakulikuler. 

2) Memberi manfaat bagi dunia pendidikan khususnya mengenai 

upaya guru dalam meningkatkan karakter nasionalis melalui 

kegiatan ekstrakulikuler Hizbul Wathan di SMK Muhammadyah 4 

Sragen sebagai pengetahuan tentang ilmu karakter nasionalis 

melalui kegiatan ekstrakulikuler. 

3) Memberikan manfaat bagi pendidikan bahwa upaya guru dalam 

meningkatkan karakter religius dan nasionalis adalah hal sangat 

penting bagi siswa dalam kegiatan ektrakulikuler.  

4) Memberikan dampak yang positif bagi pendidikan bahwa 

meningkatkan karakter religius dan nasionalis tidaklah mudah 

seperti apa yang dibayangkan sebelumnya. 
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b. Bagi Peneliti. Peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dengan terjun langsung ke lapangan dan memberikan 

pengalaman belajar yang menumbuhkan kemampuan dan ketrampilan 

meneliti serta pengetahuan yang lebih mendalam terutama dalam 

bidang yang di kaji.  


