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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi seperti sekarang ini, pelaksanaan kurikulum 2013 

menjadi solusi untuk menjawab tantangan zaman, kurikulum 2013 sendiri 

memiliki tujuan membangun kompetensi peserta didik yang harus disesuaikan 

dengan nilai-nilai pendidikan berkarakter.3 Diterapkannya Kurikulum 2013 

dengan basis dasar yaitu Pendidikan Berkarakter, dengan tujuan utama yaitu agar 

karakter positif dapat tertanam  dalam pribadi peserta didik untuk mewujudkan 

insan yang berakhlak al-karimah. 

Karakter sendiri adalah nilai-nilai tentang perilaku manusia, yang 

terwujud dalam pikiran, perasaan, sikap, perkataan, dan perbuatan baik yang 

berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, ataupun dengan 

lingkungan yang didasarkan tata krama,  budaya, adat istiadat, norma agama, dan 

hukum,.4 Karakter sendiri identik dengan kepribadian, atau dalam Islam sering 

                                                           
3 Hidayat, Sholeh. Pengembangan Kurikulum Baru. (Bandung: PT Rosdakarya Offset. 2013)  113 

4 Suyadi. Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013) 5-6 
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disebut dengan akhlak. Rasulullah Saw. juga sudah menjelaskan dalam sabdanya 

akan pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari.   

 

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: 

(HR. Ahmad)5 

 

Artinya: Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. 
(QS. al-Qalam (68): 4).6 

Dalam dalil tersebut menjelaskan bahwa akhlak dan budi pekerti yang 

agung adalah ajaran moral yang sudah ada sejak zaman Rasulullah. Karakter 

sendiri sangat berkaitan erat dengan akhlak dan budi pekerti yang melekat dalam 

diri individu, agar karakter positif dapat dibangun dalam diri peserta didik 

diperlukan upaya maksimal oleh para guru yang dapat diwujudkan melalui 

program-program unggulan di sekolah. 

SMP N 1 Surakarta merupakan sekolah favorit di kota Surakarta, karena 

banyaknya prestasi yang sudah diraihnya. Sebagai sekolah rujukan tentunya 

peserta didik yang belajar di sekolah ini juga siswa-siswi pilihan, bukan hanya 

mereka yang baik dalam hal akademik tetapi juga dalam akhlak dan etika 

                                                           
5 Lihat hadits riwayat Ahmad  no 2/381 
6 Kementerian Agama Republik Indonesia. Al- (Bandung. Sygma 
Creative Media Corp.2014) 564 
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moralnya. Namun, dengan diterapkannya kebijakan sistem zonasi dimana peserta 

didik yang dapat bersekolah di sekolah ini adalah mereka para siswa-siswi yang 

mempunyai jarak rumah dekat dengan sekolah, ini berarti dengan saingan yang 

sedikit karena hanya yang memiliki wilayah zonasi sama dengan sekolah yang 

boleh mendaftar, membuat sekolah ini tidak bisa menampung banyak siswa yang 

memiliki intelektual baik seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berdampak 

juga pada bibit akhlak yang sudah dibawa oleh peserta didik, maka perlu 

ditanamkan karakter akhlak yang baik agar intelektual peserta didik seimbang 

dengan karakter moralnya. 

Contoh kasus yang terjadi di SMP N 1 Surakarta ini yaitu misalnya keluar 

kelas ketika pergantian jam pelajaran, bolos pada saat jam pelajaran. Maka untuk 

menanamkan karakter yang baik sekolah ini sudah menerapkan konsep 

Pendidikan Karakter yang sudah terprogram sistematis masuk dalam alokasi 

waktu jam mata pelajaran.  

Membentuk karakter pada diri peserta didik diperlukan usaha yang tidak 

hanya dalam lingkup sekolah, tetapi juga mencakup lingkup kelas. Membiasakan 

peserta didik agar jujur, mampu bertanggungjawab dengan tugas yang sedang 

dilaksanakannya, serta membiasakan peserta didik agar tetap tenang ketika ada 

pergantian jam maupun pada saat jam kosong perlu pembiasaan dan bimbingan 

motivasi dari wali kelas. Karakter terdapat dalam diri peserta didik perlu untuk 

dikuatkan agar terbentuk insan kamil sesuai dengan rintisan kurikulum 2013. 
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Melalui pembiasaan membaca al-

fleksibel untuk melaksanakannya. Maka karakter positif dalam pribadi peserta 

didik bisa ditingkatkan lagi. Serta dengan memahami makna yang dikandung 

dalam ayat akan memperkuat proses pendidikan karakter peserta didik disekolah. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, 

penulis tertarik u

Pembiasaan Baca Al-

  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jelaskan diatas, maka 

penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembiasaan baca al-

pendidikan karakter peserta didik kelas VII di SMP N 1 Surakarta? 

2. Nilai  nilai karakter apa saja yang dapat dikuatkan dalam diri peserta didik 

melalui pembiasaan baca al-  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasar pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang hendak 

dicapai oleh penulis, yaitu: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pembiasaan baca al-

pendidikan karakter peserta didik kelas VII di SMP N 1 Surakarta. 
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2. Mengidentifikasi nilai  nilai yang dapat dikuatkan pada diri peserta didik 

melalui pembiasaan baca al-  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan 

ilmu pendidikan, khususnya pada penguatan pendidikan nilai  nilai karakter 

melalui pembiasaan baca al-Q . 

2. Secara praktis 

 Bagi guru, sebagai bahan masukan bagi guru untuk meningkatkan 

program penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan baca al-

 

 Bagi siswa, sebagai solusi bagi siswa untuk penguatan karakter siswa 

melalui pembiasaan baca al-  

 Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menambah 

kualitas dari kegiatan program penguatan pendidikan karakter dengan 

pembiasaan baca al-Q . 

 Penelitian lain, sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya lebih dalam 

lagi mempelajari mengenai pelaksanaan pembiasaan baca al-

untuk penguatan pendidikan karakter. 
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan teknik yang digunakan peneliti agar 

pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti dapat dijawab. Metode 

penelitian yang digunakan menentukan hasil data yang akan diperoleh oleh 

peneliti.7 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), 

dimana objek yang dikaji adalah tentang gejala sosial/pendidikan Islam di 

lapangan. Penelitian lapangan digunakan untuk menggambarkan atau 

mendeskripsikan dan memecahkan masalah-masalah praktis dalam 

masyarakat.8 Penelitian lapangan ini dilaksanakan pada peserta didik kelas 

VII di SMP N 1 Surakarta tahun pelajaran 2019/2020 yang melaksanakan 

program pembiasaan baca al- n untuk penguatan pendidikan karakter di 

sekolah. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan kualitatif, dimana dalam orientasi penelitian pada fenomena dan 

gejala yang sifatnya alami. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini 

menggunakan bentuk verbal bukan angka/skor. Penelitian kualitatif 

dilaksanakan untuk lebih fokus dalam memahami suatu masalah secara 

                                                           
7 Sarosa, Samiaji. Penelitian Kualitatif Dasar-dasar. (Jakarta Barat: PT Indeks. 2012). 36 
8 Ali, Mohammad, dkk. Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Pendiidikan Agama 
Islam.(Surakarta: MUP. 2018). 22 
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mendalam  daripada melihat permasalahan untuk generalisasi.9 Pendekatan 

yang digunakan yaitu pendekatan fenomenologis, dimana dalam penelitian ini 

penulis mencoba mencari makna atas hal-hal yang sifatnya mendasar dari 

pengalaman kehidupan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berkaitan 

dengan pendapat, konsep, sikap, pendirian, penilaian serta pemberian makna 

pengalaman dalam kehidupan.10  Penelitian dilakukan dengan wawancara 

mendalam dengan partisipasi. Melalui pendekatan fenomenologis ini peneliti 

akan mencoba menghimpun data dengan wawancara dengan waka kurikulum, 

koordinator guru pendidikan karakter,  guru PAI kelas VII dan peserta didik 

kelas VII di SMP N 1 Surakarta untuk kemudian dicari makna dari 

pengalaman peserta didik tersebut. 

3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan sumber data utama yang mengandung 

unsur variabel-variabel yang diteliti, yang akan dijadikan kesimpulan hasil 

penelitian.11 Subjek dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas VII SMP N 

1 Surakarta tahun pelajaran 2019/2020 yang melaksanakan pembiasaan baca 

al- untuk penguatan pendidikan karakter. Dan objek penelitian dalam 

penelitian ini yaitu nilai-nilai karakter peserta didik kelas VII yang dikuatkan 

melalui program Penguatan Pendidikan Karakter di SMP N 1 Surakarta. 

                                                           
9 Mahmud. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2011). 91 
10 Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 
2009). 63 
11 Azwar Saifuddin. Metode Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010). 34-35 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, 

wawancara dan dokumen.  

a) Observasi menjadikan perilaku manusia untuk diamati secara sistematis 

guna mendapatkan data yang dapat digunakan untuk kesimpulan dalam 

penelitian.12 Observasi dilakukan juga pada objek-objek alam, jadi tidak 

hanya terbatas pada orang.13 Observasi ini digunakan untuk mendapatkan 

data terkait teknis pelaksanaan pembiasaan baca al-

kelas VII di SMP N 1 Surakarta dan nilai-nilai karakter yang dikuatkan 

melalui pembiasaan tersebut. 

b) Wawancara adalah interaksi komunikasi antara peneliti dengan responden 

untuk mengumpulkan data melalui kegiatan tanya jawab terkait topik 

tertentu untuk keperluan penelitian.14 Wawancara dalam penelitian 

dilakukan dengan waka kurikulum, koordinator guru pendidikan karakter, 

guru pembimbing pendidikan karakter di SMP N 1 Surakarta dan peserta 

didik kelas VII SMP N 1 Surakarta, untuk mendapatkan data terkait 

teknis pelaksanaan pembiasaan baca al-  VII di 

SMP N 1 Surakarta dan nilai-nilai karakter yang dikuatkan melalui 

pembiasaan tersebut. 

                                                           
12 Herdiansyah, Haris. Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalian Data 
Kualitatif. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013) 131-132 
13 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: 
CV Alfabeta. 2017) 203 
14 Ibrahim. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta. 2015) 88 
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c) Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu dokumen, teknik ini 

digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang berupa dokumen/arsip 

sekolah, karena benda-benda mati yang digunakan dalam teknik 

wawancara ini, maka jika terdapat kesalahan atau data kurang jelas dapat 

dilihat kembali data aslinya.15 Pengumpulan data menggunakan teknik 

dokumen ini digunakan untuk mendapatkan data terkait arsip atau 

dokumen sekolah yang menunjang pelaksanaan program penguatan 

pendidikan karakter di SMP N 1 Surakarta melalui pembiasaan baca al-

 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah kegiatan mengolah data mentah dari 

sumber penelitian yang sudah terkumpul untuk kemudian diklarifikasikan, 

dipilah dan dipersiapkam untuk disajikan dalam bentuk hasil penelitian, 

bertujuan agar data yang sudah disajikan dapat dipahami secara runtun.16  

Metode analisis data yang digunakan yaitu metode induktif digunakan 

untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, karena 

metode induktif ini mencoba melihat fenomena atau gejala-gejala yang 

bersifat alamiah, melalui pembiasaan baca al-

proses pendidikan karakter di SMP N 1 Surakarta. 

                                                           
15 Mahmud. Metode Penelitian Pendidikan. 183 
16 Ibrahim. Metodologi Penelitian Kualitatif. 96  
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Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Muhammad Ali 

terdapat 3 langkah yaitu reduksi data (menyeleksi data), penyajian data 

(display data) dan penarikan kesimpulan (verifikasi). 17 

a) Reduksi data (menyeleksi data), pada proses ini peneliti melakukaan 

telaah awal terhadap data-data yang masih kasar yang dihasilkan dari 

pengujian data. Kata reduction sendiri memiliki makna pengurangan 

atau penentuan ulang, artinya pada tahap ini peneliti mencoba menyusun 

data yang telah diperoleh dari lapangan, kemudian membuat ringkasan 

serta membuat klasifikasi yang sesuai dengan aspek fokus sehingga data 

yang telah dipilah dapat disusun secara terstruktur dan sistematis.18 

Aspek fokus untuk mereduksi data dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

melaksanakan program penguatan pendidikan karakter pada peserta 

didik melalui pembiasaan baca al-  

b) Penyajian data (display data), pada proses ini peneliti menggabungkan 

hasil data yang sudah diperoleh untuk kemudian ditarik kesimpulan. 

Penyajian ini berupa data teks dalam bentuk narasi. Setelah peneliti 

mendapatkan data tentang bagaimana pelaksanaan pembiasaan baca al-

Q  diolah menjadi data yang urut dan 

sistematis yang kemudian dapat disajikan dalam bentuk narasi. 

                                                           
17 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 93 
18 Ibrahim. Metodologi Penelitian Kualitatif. 109 
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c) Penarikan kesimpulan (verifikasi), pada tahap ini peneliti harus 

mendasarkan diri pada semua data yang telah diperoleh dalam 

penelitian. Rumusan kesimpulan yang akan dibuat berdasarkan pada 

rumusan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, sedangkan 

rekomendasi dan implikasi penelitian mengacu pada rumusan hasil dan 

kesimpulan.19 Data yang sudah dihasilkan kemudian diolah 

menggunakan teknik analisis data yang telah ditentukan oleh peneliti 

sehingga dapat ditarik kesimpulan atas data yang sudah dikumpulkan. 

6. Uji Keabsahan Data 

Uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, 

teknik triangulasi yaitu teknik untuk mengumpulkan data dengan 

menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data dari sumber data. 

Apabila peneliti menggunakan teknik triangulasi, berarti selain 

mengumpulkan data peneliti juga menguji kredibilitas data.20 Triangulasi ini 

menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus 

dalam penelitian, dengan menggunakan informan  sebagai alat untuk menguji 

keabsahan data dan analisis hasil penelitian. Efektivitas proses dan hasil lebih 

diutamakan dalam teknik triangulasi ini.21  

Uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara data yang sudah 

diperoleh kemudian di cek menggunakan beberapa sumber, berarti teknik 

                                                           
19 Mahmud. Metode Penelitian Pendidikan. 196-197 
20 Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif. 330 
21 Ibid,  260 
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triangulasi yang digunakan yaitu trangulasi sumber. Data kualitatif yang 

sudah dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan secara 

spesifisik  berdasar pada sumber data tersebut. Kesimpulan akan diperoleh 

jika data telah dianalisis, yang selanjutnya dapat disepakati bersama dengan 

sumber data tersebut.22  

Triangulasi teknik digunakan untuk uji validitas data dengan cara data 

dicek menggunakan teknik yang berbeda kepada sumber yang sama. 

Misalnya data diperoleh melalui wawancara, kemudian dicek menggunakan 

teknik observasi atau dokumentasi. Apabila menggunakan tiga teknik 

tersebut, dihasilkan data yang berbeda, maka peneliti harus berdiskusi kepada 

sumber data yang bersangkutan, agar data yang dikumpulkan dapat 

dipastikan data tersebut benar. Atau mungkin semuanya benar, tetapi 

menggunakan sudut pandang yang berbeda-beda.23 

Triangulasi waktu, waktu juga berpengaruh pada keabsahan data. Data 

yang dikumpulkan melalui wawancara dengan responden dipagi hari pada 

saat responden masih segar, data yang diberikan akan lebih valid dan 

kredibel. Uji keabsahan data dapat dilaksanakan dalam waktu dan situasi 

yang berbeda dari data yang dihasilkan melalui teknik wawancara, observasi, 

atau dokumentasi.24 

                                                           
22 Ibid, 373 
23 Ibid, 373-374 
24 Ibid, 374 
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Triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti 

terhadap apa yang telah ditemukan, bukan mencari kebenaran tentang 

beberapa fenomena.25 Penggunaan teknik trianggulasi ini, maka data yang 

diperoleh akan lebih konsisten dan pasti.26 

 

                                                           
25 Ibid, 330 
26 Ibid, 332 


