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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu media untuk mengembangkan 

sumber daya manusia yang ada, menyiapkan manusia untuk dapat bersaing 

dan berguna dalam kehidupan di tengah masyarakat dan kemajuan dari 

suatu bangsa tersebut. Pendidikan amatlah penting bagi kelangsungan hidup 

manusia, di dalamnya manusia dapat dididik, dibina, dibentuk sikap dan 

karakternya dengan lebih sisematis dan terprogram dengan melewati suatu 

proses tertentu.  

Seiring berkembangnya zaman serta teknologi yang ada, adanya 

pendidikan karakter dirasa sangat penting demi mewujudkan generasi yang 

memiliki kepribadian yang unggul serta berakhlak mulia. Perkembangan 

zaman yang ada memang banyak memberikan dampak positif dari segi 

semakin canggihnya teknologi-teknologi yang dapat mempermudah 

kehidupan manusia. Namun, hal ini juga menimbulkan dampak negatif. 

Salah satunya adalah semakin tergerusnya nilai-nilai luhur karakter bangsa 

yang ada pada generasi sekarang karena semakin mudahnya budaya-budaya 

asing yang masuk ke negara kita, diantara budaya-budaya tersebut tentu saja 

ada yang tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur karakter bangsa. Maka perlu 

adanya bimbingan dan pengawasan terhadap tumbuh kembang anak.  

Sekolah merupakan salah satu lembaga legal yang diadakan guna 

dapat mendidik, membimbing, dan menciptakan anak-anak yang 
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berpengetahuan unggul dan berkarakter luhur. Dalam pelaksanaannya, 

sekolah tidak hanya berfokus untuk mengembangkan aspek akademik saja, 

namun juga berkewajiban untuk dapat membentuk karakter siswa yang 

bermoral dan berakhlak mulia. Sesuai dengan Pasal 1 UU Sistem 

Pendidikan Nasional tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan 

pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk 

memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Maka dari itu perlu 

adanya pendidikan karakter yang dimasukkan dalam setiap pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Karakter merupakan cara berpikir dan tingkah laku yang unik dari 

tiap manusia dalam menjalankan hidupnya, terkait dengan hubungannya 

dengan satu sama lain, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun 

berbansa dan bernegara. Manusia yang memiliki karakter unggul ialah 

manusia yang mampu mengambil keputusan dan menentukan sikapnya 

serta mampu mempertanggungjawabkan akibat dari sikap dan 

perbuatannya.2 Kemudian, pendidikan karakter adalah upaya yang 

dilaksanakan oleh tenaga pendidik untuk para peserta didik agar mereka 

mampu membuat keputusan yang baik sesuai dengan nilai-nilai karakter 

bangsa dan mampu mempraktikkannya dalam keggiatan sehari-hari.3 Untuk 

dapat menanamkan nilai-nilai karakter bangsa melalui pendidikan karakter 

 
2 Muchlas Samsani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 41.  
3 Novan Ardy Wiyani, Bina Karakter Anak Usia Dini: Panduan Orang Tua Dan Guru 

Dalam Membentuk Kemandirian Dan Kedisplinan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013), hlm. 16.   
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tidak dapat dilakukan secara instan, hal ini perlu dilaksanakan secara 

bertahap dan konsisten.  

Salah satu nilai karakter yang perlu ditanamkan pada siswa adalah 

karakter religius. Sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Kementerian 

Pendidikan Nasional, karakter religius merupakan salah satu dari 18 

karakter bangsa yang perlu ditanamkan pada siswa. Karakter religius 

merupakan sebuah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan agama lain.4 Pendidikan 

karakter religius sifatnya sepanjang masa, karena hal ini tidak hanya 

dibutuhkan oleh anak-anak tapi juga orangg dewasa juga masih perlu 

adanya pendidikan karakter religius. Karena karakter religius merupakan 

suatu karakter yang sangat melekat pada masing-masing individu. Orang-

oran yang memiliki karakter religius yang baik akan terlihat dari dari 

caranya berpikir dan bertindak. Orang-orang demikian akan selalu 

menyisipkan nilai-nilai islam dalam setiap tindakannya. Karakter religius 

sangat diperlukan dalam upaya mencegah degradasi moral yang dapat 

terjadi akibat perubahan zaman.5 

Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian melaksanakan observasi 

pendahuluan di SMP Negeri 1 Teras untuk menetahui bagaimana 

pelaksanaan pendidikan karakter yang ada di sekolah tersebut. Dari 

observasi pendahuluan yang dilakukan, penulis menemukan bahwa 

 
4 Kemendiknas, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman 

Sekolah, (Jakarta: Balitbang, 2010), hlm. 9 
5 Ratna Megawangi, Pendidikan Karakter Solusi yang Tepat Untuk Membangun Bangsa, 

(Jakarta: BP. Migas, 2004), hlm. 5.   
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pelaksanaan pendidikan karakter religius di SMP Negeri 1 Teras berjalan 

melalui kegiatan-kegiatan keagaamaan yang ada seperti adanya jumat religi, 

jumat peduli sosial (berinfaq), ekstrakulikuler kegaamaan (BTA dan pidato 

keagamaan), kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan, serta melalui 

pembiasaan seperti melakukan doa, melantunkan ayat-ayat suci al-Quran, 

serta asmaul husna setiap sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, serta 

membiasakan siswa melaksanakan sholat dhuha, sholat wajib berjamaah, 

serta sholat jumat.6  

Pada saat ini yang menjadi masalah utama dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter religius adalah kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat 

sepenuhnya dilaksanakan karena adanya pandemi COVID-19, yang mana 

kita ketahui pada masa pandemi ini segala bentuk kegiatan belajar mengajar 

dilaksanakan secara online. Karena adanya keterbatasan-keterbatasan 

tersebut pelaksanaan penanaman karakter religius pada siswa pun 

mengalami sedikit kendala, yang pada awalnya dapat disalurkan kedalam 

banyak bentuk pembiasaan dan kegiatan keagamaan kini hanya tinggal 

beberapa pembiasaan yang mampu dilakukan secara virtual. Seperti halnya 

yang terjadi di SMP Negeri 1 Teras. Beberapa pembiasaan yang masih bisa 

dilaksanakan saat pembelajaran online diantaranya adalah melaksanakan 

doa, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan melantunkan asmaul husna 

sebelum dilaksanakannya pembelajaran.7  

 
6 Hasil wawancara dengan kepala sekolah PAI SMP Negeri 1 Teras pada 24 April 2021 

pukul 11.00 WIB 
7 Ibid. 
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Setiap sebelum pembelajaran guru akan mengadakan meeting 

dengan menggunakan media zoom, hal ini rutin dilakukan agar tetap dapat 

menanamkan karakter religius pada siswa dan pelaksanaannya tetap dalam 

pengawasan guru meskipun hanya dapat dipantau secara virtual. Dalam  

kondisi yang serba terbatas tersebut guru tidak dapat mengontrol secara 

langsung bagaimana kegiatan siswa. Meskipun begitu SMP Negeri 1 Teras 

masih tetap berkomitmen tinggi untuk dapat terus mengembangkan karakter 

siswa. Denan adanya keterbatasan-keterbatasab tersebut guru diminta untuk 

terus berinovasi mengembangkan alternatif-alternatif baru agar pelaksanaan 

pendidikan karakter religius dapat terus dilaksanakan.8 

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas menimbulkan 

pertanyaan seperti bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter religius 

pada masa pandemi di SMP Negeri 1 Teras? Bagaimana guru 

mengembangkan strategi agar tetap mampu menanamkan karakter religius 

siswa pada masa pandemi? Sehingga membuat penulis tertarik untuk 

meneliti dan membahas lebih dalam mengenai hal tersebut dengan 

mengambil judul “Strategi Guru PAI dalam Menanamkan Karakter 

Religius Siswa Pada Masa Pandemi COVID-19 Di SMP Negeri 1 Teras 

Boyolali”. 

 
8 Hasil wawancara dengan kepala sekolah PAI SMP Negeri 1 Teras pada 24 April 2021 

pukul 11.00 WIB 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi guru PAI dalam menanamkan karakter religius 

siswa SMP Negeri 1 Teras pada masa pandemi? 

2. Bagaimana hasil dari penanaman karakter religius siswa di SMP Negeri 

1 Teras? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana strategi yang 

digunakan guru SMP Negeri 1 Teras dalam menanamkan karakter 

reliius siswa pada masa pandemi COVID-19. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil dari penanaman 

karakter religius siswa SMP Negeri 1 Teras pada masa pandemi 

COVID-19. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritik 

  Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran 

tentang bagaimana penanaman karakter religius pada siswa yang 

dilaksanakan di SMP Negeri 1 Teras pada masa pandemi. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1) Bagi siswa. 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan 

serta motivasi kepada siswa dalam menanamkan karakter 
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religius baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan 

masyarakat. 

2) Bagi sekolah. 

Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan sekolah dalam 

meningkatkan kualitas penanaman karakter religius pada 

siswa. 

3) Bagi peneliti. 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan 

pengalaman peneliti mengenai bagaimana penanaman 

karakter religius siswa di lingkungan sekolah. 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan merupakan penelitian 

lapangan dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, dimana 

menurut Lodico dkk. pendekatan kualitatif merupakan suatu metode 

yang diturunkan dari ilmu sosiologi dan antropologi yang kemudian 

diadaptasikan kedalam setting pendidikan.9 Dalam penelitian ini data-

data diuraikan tidak dalam bentuk angka namun dalam uraian kata-kata. 

Penelitian jenis ini menggali masalah-masalah dalam masyarakat serta 

tata cara yang ada didalamnya, termasuk hubungan, kegiatan, sikap, 

pandanggan, serta proses-proses yang sedang terjadi dan pengaruh dari 

 
9 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 

hlm. 2. 
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suatu fenomena.10 Adapun yang dijadikan fokus utama penelitian disini 

ialah bagaimana strategi guru PAI dalam menanamkan karakter religius 

pada siswa SMP Negeri 1 Teras di masa pandemi 

2. Tempat dan Subjek Penelitian 

Tempat dilaksanakannya penelitian adalah SMP Negeri 1 Teras 

yang merupakan salah satu sekolah menengah pertama di kabupaten 

boyolali, tepatnya terletak di Jl. Solo-Semarang, Kec. Teras, Kab. 

Boyolali. Alasan dipilihnya lokasi tersebut karena berdasarkan 

penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, SMP Negeri 1 Teras 

masih menanamkan karakter religius kepada siswa saat masa pandemi, 

dimana seluruh kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara online. 

Kemudian, subjek penelitian kali ini akan difokuskan pada guru PAI 

SMP Negeri 1 Teras. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

a. Observasi 

Observasi adalah kegiatan  mengamati gejala, fenomena, 

dan fakta empiris yang berkaitan dengan subjek penelitian.11 

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan jenis observasi 

partisipan, dimana pengamatan dilakukan dengan penulis ikut 

 
10 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 43. 
11 M Musfoqon, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 

2012), hlm. 120. 
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serta dalam kegiatan atau fenomena yang terjadi dalam lingkup 

penelitian denan tujuan untuk mendapatkan informasi yang 

lebih luas.12 

Dengan menggunakan metode observasi partisipan ini 

penulis  terjun langsung agar dapat mengetahui secara langsung 

bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang ada di 

SMP Negeri 1 Teras pada masa pandemi, serta bagaimana guru 

dalam menanamkan karakter religius siswa saat pembelajaran 

berjalan secara online. 

b. Wawancara 

Wawancara ialah suatu betuk kegiatan komunikasi 

secara verbal untuk memperoleh informasi.13 Biasanya kegiatan 

ini berupa percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 

yang terdiri atas pewawancara yag akan memberi pertanyaan 

dan yang diwawancara yang akan memberi jawaban atas 

pertanyaan tersebut. 

Dalam penelitian kali ini yang akan menjadi subjek 

wawancara ialah guru PAI SMP Negeri 1 Teras guna 

mendapatkan inormasi tentang bagaimana penanaman karakter 

religius sisa berjalan pada masa pandemi. Selain guru PAI, 

subjek wawancara juga meliputi kepala sekolah SMP Negeri 1 

 
12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatfi, Kualitatif Dan R&D (Bandung:ALFABETA, 

2015), hlm. 227. 
13 S. Harun Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah),  (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), hlm. 113. 
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Teras guna mendapat informasi lebih mendalam tentang 

bagaimana pihak sekolah mengembangkan dan mengawasi 

berjalannya kegiatan tersebut. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi ialah pengambilan data yang didapat dari 

dokumen-dokumen.14 Sedangkan dokumen sendiri menurut 

Patton adalah bahan dan dokumen tertulis lainnya yang berasal 

dari catatan organisasi, catatan program (koinforman, publikasi 

dan laporan resmi), buku harian pribadi, surat, karya seni, foto, 

memorabilia, dan klinis yang ditulis untuk survei terbuka15 

Dalam penelitian kali ini dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data-data yang lebih akurat. Seperti dokumentasi 

kegiatan pembelajaran dan dokumen-dokumen pendukung yang 

dapat memberikan informasi mengenai pengembangan strategi 

dalam menanamkan karakter religius siswa pada masa pandemi. 

4. Uji Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data digunakan untuk 

mempertanggungjawabkan validitas dan reliabilitas penelitian yang 

dilakukan.16 Kali ini penulis menggunakan teknik triangulasi data. 

Triangulasi adalah pengujian data dari berbagai sumber, dengan 

 
14 Akbar dan Usman, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2000), 

hlm. 73. 
15 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data. hlm. 66. 
16 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2018), hlm. 326-332. 
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bermacam-macam cara dan waktu yang berbeda. Triangulasi dapat 

digolongkan ke dalam tiga jenis yaitu triangulasi sumber, triangulasi 

teknik, dan triangulasi waktu.17 Pada penelitian kali ini teknik 

triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik. 

Triangulasi sumber yaitu pengujian yang dilakukan dengan cara 

memeriksa data melalui beberapa sumber untuk kemudian dianalisis 

agar dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Setelah mendapatkan 

kesimpulan selanjutnya akan dimintakan validasi kepada pihak ketiga 

sumber data (member check).18  

Triangulasi teknik merupakan  pengujian yang dilakukan 

dengan cara memverifikasi data menggunakan teknik yang berbeda 

kepaa sumber data yang sama. Misalnya dengan menggunakan 

wawancara, observasi dan dokumentasi.  Kemudian apabila ditemukan 

perbedaan maka akan dilakukan diskusi  lanjutan dengan sumber data 

untuk memperoleh data yang valid19 Dengan menggunakan kedua jenis 

teknik triangulasi tersebut peneliti akan mengumpulkan data dari 

berbagai sumber dan berbagai metode untuk kemudian akan dianalisis, 

dibandingkan antara data satu dengan lainnya untuk menemukan suatu 

kesimpulan yang valid 

 

 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatfi, Kualitatif..., hlm. 273. 
18 Ibid., hlm. 274. 
19 Ibid. 
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5. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif. Pada teknik analisis deskriptif ini akan 

dilaksanakan analisis interaktif sebagaimana yang dikembangkan oleh 

Miles dan Hubberman setelah data terkumpul.20 Langkah-langkah dari 

analisa tersebut setelah pengumpulan data lalu masuk pada reduksi 

data, kemudian penyajian data, lalu terakhir penarikan kesimpulan. 

Pengumpulan data (data collecting) merupakan proses 

pengambilan dan pengumpulan data sebanyak-banyaknya sehubungan 

dengan penyelidikan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai 

teknik yang telah diuraikan di atas.21 Tahap ini dilaksanakan selama 

penelitian berlangsung melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

Reduksi data (data reduction) merupakan aktivitas yang 

meliputi proses pemilahan, penyederhanaan, serta memodifikasi data 

kasar yang berasal dari data lapangan.22 Kegiatan ini dilaksanakan pada 

saat kegiatan penelitian berlangsung sampai dengan tersusunnya 

laporan akhir. 

Penyajian data (data display) merupakan Proses dimana data 

yang diperoleh melalui proses pemilahan diolah secara ilmiah oleh 

 
20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatfi, Kualitatif...,  hlm. 234. 
21 Ibid, hlm. 249. 
22 Ibid. 


