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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia diciptakan bukan hanya untuk minum dan makan saja 

melainkan manusia juga perlu belajar supaya memiliki pengetahuan untuk 

menyesuaikan diri dengan zaman yang terus maju. Pendidikan sangat 

dibutuhkan bagi manusia, dengan adanya pendidikan manusia dapat tertata 

dan terarah.2 Pendidikan tidak berlangsung di bangku sekolah saja, akan 

tetapi pendidikan dapat diperoleh dimana saja dan kapan saja.  

Pendidikan sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang 

dewasa kepada anak  secara sadar dan dengan perencanaan sehingga saling 

berinteraksi antara keduanya agar anak tersembut mencapai fase 

kedewasaan sebagai tujuan dan terus berlangsung.3 Selain itu, pendidikan 

tidak hanya fokus pada pendidikan kecerdasaan saja, akan tetapi 

pendidikan juga bertujuan mendidik anak agar dapat membedakan 

perbuatan baik dan buruk, sehingga menghasilkan manusia yang beradab, 

memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur sebagaimana yang terdapat 

pada pendidikan karakter. 4 

pendidikan karakter sangatlah penting untuk membekali siswa 

yang mulai memasuki usia remaja atau usia SMP supaya tidak 

                                                           
2 Novan Ardy Wiyani, Pendidikan Karakter Berbasis Iman dan Takwa, (Yogyakarta: 

Teras, 2012), 81.   
3 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 70. 
4 Ibid, 16. 
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menyeleweng dari ajaran agama dan memiliki karakter yang baik. 

Mengingat pengaruh lingkungan dan teknologi  zaman sekarang dengan 

mudahnya informasi negatif dapat diakses melalui telepon pintar. Hal 

tersebut menjadikan mereka lalai akan kewajiban dan tanggung jawab 

sebagai seorang pelajar dan juga seorang muslim. 

Adapun kasus yang sudah terjadi dikalangan remaja zaman 

sekarang antara lain pergaulan bebas, hamil di luar nikah, rendahnya 

moral, kurangnya sopan santun, malas belajar, meninggalkan sholat wajib 

dan masih banyak lagi. Maka dari kasus-kasus yang sudah ada, perlunya  

penanaman karakter terutama penanaman karakter religius baik di 

lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. 

lembaga pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam 

penanaman karakter religius peserta didik terutama di SMP  Islam 

Rumpun Muslim Jatisrono. Dalam penanaman karakter religius, sekolah 

ini mempunyai cara tersendiri selain melalui mata pelajaran keagamaan 

juga melalui kegiatan keagamaan. SMP Islam Rumpun Muslim Jatisrono 

merupakan sekolah yang berbasis Islami. Sebagai sekolah yang 

menawarkan keunggulan pada pendidikan agama, sekolah ini menjadi 

rujukan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya disini selain di 

pondok pesantren. Walaupun kenakalan siswa di SMP Islam Rumpun 

Muslim Jatisrono tidak separah gambaran di atas, akan tetapi tidak sedikit 

siswa yang berasal dari SD Negeri. Tentunya banyak juga siswa yang 

memiliki karakter religius yang masih rendah jika dibandingkan dengan 
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siswa lulusan dari SD Islam. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap 

akhlak dan kebiasaan yang mereka bawa seperti kurangnya sopan santun 

dan belum lancar membaca Al-Quran. kegiatan keagamaan yang dilakukan 

ekstrakulikuler tahfidh quran. Semua kegiatan tersebut sudah terjadwal 

dijam pelajaran  dan wajib diikuti semua siswa.5 Tentunya dari kegiatan-

kegiatan keagamaan yang diadakan bertujuan untuk meningkatkan 

keimanan siswa, menanamkan kebiasaan baik, dan mencegah dari 

kenakalan remaja. 

Dari latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh 

bagaimana penanman karakter religius melalui kegiatan keagamaan di 

SMP Islam Rumpun Muslim Jatisrono, oleh karena itu penulis mengambil 

giatan Keagamaan di SMP 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah yang menjadi fokus penulisan ini adalah:  

1. Bagaimana penanaman karakter religius melalui kegiatan keagamaan di 

SMP Islam Rumpun Muslim Jatisrono tahun pelajaran 2019/2020? 

                                                           
5 Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Islam Rumpun Muslim Jatisrono Bapak 

Ridwan Anfandi pada tanggal 17 februari 2020 pukul 09:15 WIB 
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2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penanaman karakter 

religius di SMP Islam Rumpun Muslim Jatisrono tahun pelajaran 

2019/2020? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. untuk mendeskripsikan bagaimana penanaman karakter religius 

melalui kegiatan keagamaan di SMP Islam Rumpun Muslim Jatisrono 

tahun pelajaran 2019/2020. 

2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam 

penanaman karakter religius di SMP Islam Rumpun Muslim Jatisrono 

tahun pelajaran 2019/2020. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaan baik secara teoritis dan 

secara praktis yakni: 

1. Secara teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai berikut: 

a. meningkatkan mutu pendidikan melalui pendidikan karakter, 

khususnya penanaman karakter religius melalui kegiatan 

keagamaan. 

b. Menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai penanman 

karakter religius melalui kegiatan keagamaan. 
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c. Sebagai referensi bagi penelitian yang sejenis mengenai 

penanaman karakter religius melalui kegiatan ke agamaan. 

2. Secara praktis  

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk: 

a. Bagi siswa, sebagai pijakan siswa untuk lebih meningkatkan 

karakter religius melalui kegiatan keagamaan di sekolah, sehingga 

siswa lebih  

b. Bagi guru, sebagai masukan dan evaluasi untuk meningkatkan 

penanaman karakter religius melalui  kegiatan keagamaan  

c. Bagi sekolah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan 

ataupun pertimbangan bagi sekolah untuk mengevaluasi 

kekurangan dalam penanaman karakter religius melaluai kegiatan 

keagamaan, sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah menjadi 

lebih baik lagi. 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  
Penelitian lapangan  adalah jenis penelitian yang dilakukan 

dengan terjun lapangan ke lapangan, untuk menemukan permasalahan 

secara langsung yang terjadi di tengah-tengah objek yang diteliti. 

Sehingga dapat mendeskipsikan dan memecahkan permasalahan yang 

ada walaupun hanya sebagian.6 

                                                           
6 Mohammad Ali, dkk, Pedoman Penulis Skripsi Program Studi Pendidikan Agama 

Islam, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), 22-23.   
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan kualitatif fenomologis merupakan pendekatan 

yang dipakai peneliti untuk melakukan penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui pengalaman dan fenomena-fenomena dari subjek 

yang diteliti.7 Pendekatan fenomologis digunakan karena berdasarkan 

data yang diambil dari penelitian lapangan yaitu dengan observasi 

terlebih dahulu untuk mengtahui permasalahan yang ada dilapangan, 

selanjutnya melakukan wawancara secara kualitatif kepada 

narasumber dan mencari kebenaran data yang diperoleh.8 

3. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian merupakan sumber yang penting untuk 

memperoleh data dari kejadian di lapangan,9 yaitu berupa informasi 

seputar keadaan dan kondisi di lapangan yang diperoleh dari 

seseorang yang secara langsung mengetahui dan terlibat pada kegiatan 

yang diteliti.10 Yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu kepala 

sekolah, Guru dan siswa SMP Islam Rumpun Muslim Jatisrono. 

Karena kepala sekolah sebagai penanggung jawab pelaksanaan 

kegiatan keagamaan, guru sebagai pelaksana kegiatan keagamaan, dan 

siswa sebagai yang melaksanakan kegiatan keagamaan di SMP Islam 

Rumpun Muslim Jatisrono. 

                                                           
7 Maelong dan Haris Ardiansyah, Penelitian  Kualitatif untuk Ilamu Sosial, 

(Jakarta:Salamba Humanika, 2012),  9. 
8 Ibrahim. Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal 

Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), 53 
9 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.   
10 John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan 

Mixed,(Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 20. 
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4. Metode Pengumpulan Data 
a. Teknik Pengumpulan Data 

1) Wawancara 

Pengumpulan data yang di lakukan oleh peneliti 

dengan bentuk mengajukan pertanyaan secara lisan, yang mana 

penulis sudah mempersiapkan pertanyan sebelum melakukan 

wawancara dengan pihak terkait.11 Wawancara yang 

digunakan yaitu wawancara tak berstruktur dimana penulis 

mempersiapkan pertanyaan secara garis besarnya saja dan 

lebih banyak mendengarkan yang disampaikan oleh responden, 

hal tersebut bertujuan untuk mengetahui lebih luas 

permasalahan atau objyek yang diteliti.12 

2) Dokumentasi  

Pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu dilakukan 

dengan mengumpulkan data yang berbentuk tulisan, gambar, 

rekaman ataupun kary-karya lainnya yang berkaitan dengan 

subjek. Tujuan dari pengumpulan data ini untuk meperkuat 

keaslian data dari hasil observasi dan wawancara.13   

5. Metode Analisi Data 

Analisis data adalah pengelompokan dan pengolahan data 

menjadi satu susunan agar data yang sebelumnya  berhamburan  dapat 

                                                           
11 Anas Sudijono, Pengantar Statistik  Pendidikan,( PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2010), 31. 
12 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, 

enterpretif, interaktif dan konstruktif , (Bandung: Alfabeta, 2017), 116. 
13 Ibid, 124. 
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tersusun dan mudah dipahami maknanya, sehingga keseluruhan data 

dalam penelitian dapat ditarik kesimpulannya. Analisi data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu secara deduktif, dimana diangkat 

suatu fakta secara keseluruhan atau umum kemudian disimpulkan 

secara khusus.14  

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah meringakas atau menyederhanakan 

data yang telah terkumpul, memilih  hal-hal yang pokok, 

membuang hal-hal yang tidak begitu digunakan dan memfokuskan 

yang penting untuk memperoleh tema dan sesuai pada polanya. Hal 

tersebut, bertujuan memudahkan pengumpulan data pada penelitian 

dan memberikan gambaran yang lebih jelas.15 Jadi mereduksi data 

ialah menyederhanakan hasil temuan di lapangan yang diperoleh 

dari awal sampai penyusunan penelitian sehingga dengan reduksi 

data akan memudahkan dalam pengumpulan data. 

b. Penyajian Data 

Setelah mereduksi data langah selanjutnya yaitu penyajian 

data. Penyajian data diperlukan agar data terkelompokkan, tersusun 

dan polanya berhubungan atar kategori agar mudah 

pemahamannya. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

                                                           
14 Ibrahim, Metode Penelitian Kualitatif, (Alfabeta; Bandung, 2015), 103. 
15 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2018), 247. 
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uraian singkat,bagan, hubungan antar kategori. Pada penelitian 

kualitatif, teks yang bersifat naratif merupakan teks yang paling 

sering digunakan dalam penyajian data.16 

Menyajikan data yang sudah direduksi dengan naratif 

maupun uraian singkat supaya mudah dipahami terkait penanaman 

karakter religius melalui kegiatan keagamaan di SMP Islam 

Rumpun Muslim jatisrono supaya dapat menyampaikan informasi 

dalam bentuk deskriftif. 

c. Penarikan kesimpulan (Verifikasi) 

Setelah penyajian data langkah terakhir dalam analisi data 

yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal hanya 

bersifat sementara, bila masih ditemukan bukti-bukti lain di 

lapangan yang memperkuat pengumpulan data selajutnya, 

kesimpulan dapat berubah. Akan tetapi, kesimpulan awal dapat 

bersifat kredibel jika datanya sudah valid dan konsisten saat 

penelitian di lapangan. Dengan demkian rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal dapat dijawab dan mungkin juga tidak, 

karena masalah dan rumusan masalah masih terus berkembang 

setalah penelitian di lapangan.17 

6. Uji Keabsahan Data 
Uji keabsahan data dapat dilakukan saat penelitian dan setelah 

penelitian. Pengujian keabsahan data bisa dilakukan dengan Trigulasi 

                                                           
16 Ibid, 249 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, 

enterpretif, interaktif dan konstruktif , (Bandung: Alfabeta, 2017) 141-142. 
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data. Trigulasi data merupakan proses pemeriksaan keabsahan data 

dengan cara membandingkan data yang ada dengan data lainnya.18 

Trigulasi data dibagi menjadi tiga macam yaitu trigulasi sumber, 

trigulasi teknik, dan trigulasi waktu. Dalam penelitian ini, penulis 

menguji keabsahan data dengan trigulasi sumber yaitu mengecek 

keaslian data  dengan mengambil berbagai informasi dari sumber 

lainnya, dengan begitu penulis akan mengetahui keaslian data yang 

penulis dapatkan.19 

 

 

 

 

                                                           
18 Lexy J. Moleyong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1996), 103. 
19 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan , (Bandung: Alfabeta, 2015), 274. 


