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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pendidikan yang utama dalam Islam menurut Al-Qur’an adalah

agar terbentuk insan-insan yang sadar akan tugas utamanya sesuai tujuan dalam

penciptaannya, yaitu sebagai hamba Allah yang senantiasa taat menjalankan

ibadah semata-mata tertuju kepada-Nya. Allah Swt. berfirman:

٥٦َوَما َخَلقُۡت ٱلِۡجنَّ َوٱلِۡإنَس ِإلَّا ِلَیعُۡبُدوِن 

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya

mereka mengabdi kepada-Ku”(Q.S.Adh-Dhariyat (51):56)1

Ayat inimenjelaskan bahwa tujuan penciptaan manusia semata-mata

untuk mengabdi kepada Allah Swt. Tujuan tersebut pada hakikatnya merupakan

tujuan hidup manusia sekaligustujuan pendidikan Islam yang dikehendaki oleh

Allah Swt.

Guna mewujudkan tujuan hidup yang baik bagi bangsa Indonesiatelah

dirumuskan Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

adalah;“untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab.”2

1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Semarang,Toha Putra, 2001) h.862
2Pemerintah RI, Sistem Pendidikan Nasional,Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003
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Selanjutnya dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut diatas disebutkan

bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejalan dengan arahan Undang-Undang tersebut di atas

Pemerintahmenjadikanpembangunankarakter

sebagaisalahsatuprogramprioritaspembangunannasional. Semangatitusecara

implisit ditegaskandalam RencanaPembangunanJangkaPanjang Nasional(RPJPN)

Tahun2005-2025,dimanapendidikankarakter ditempatkansebagai landasanuntuk

mewujudkanvisi pembangunannasional,yaitu“Mewujudkanmasyarakat berakhlak

mulia, bermoral, beretika, berbudaya, danberadabberdasarkanfalsafah Pancasila.”3

Pendidikan merupakan salah satu proses dalam membentuk, mengarahkan

dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan seseorang. Karakter itu

sendiri merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan

Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang

terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan

norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat.

Thomas Lickona dalam Educating for Character, mengungkapkan sebagai

berikut :

“Good character is what we want for our children. Of what does consist?”
Sedangkan Aristotles berpendapat :”Good charcter as the life of right conduct-
right conduct in relation to other person and relation to one self. Character is a
compable mix of all those virtues identified by religious traditions, literary stories,
the sages, and person of common sense down through history.4

3 Kementerian Pendidikan Nasional, Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karaktar,
(Jakarta, Pusat Kurikulum dan Perbukuan,  2011) h. 5

4Thomas Lickona, Educating for Character (New York: Bantam Book), 2008. H.71-72
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Penjelasan di atas mengandung pengetian bahwa; Karakter yang baik

adalah apa yang kita inginkan untuk anak-anak kita. Terdiri dari apasaja itu?

Sementara Aristoteles berpendapat:Karakter yang baik sebagai kehidupan perilaku

yang benar-perilaku benar dalam hubungan dengan orang lain dan hubungan

dengan diri sendiri. Karakter adalah gabungan dari semua kebajikan yang

diidentifikasi oleh tradisi keagamaan, cerita sastra, orang bijak, dan orang yang

memiliki akal sehat melalui sejarah.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dimaknai bahwa karakter yang baik

berupa tingkah laku dalam kehidupan yang tepat/benar dalam hubungannya

dengan orang lain maupun diri sendiri. Karakter yang ada pada diri seseorang itu

berbeda-beda antara satu dengan lainya. Pandangan-pandangan ini menunjukkan

pentingnya seorang anak memiliki karakter dalam membangun dan

mengkonstruksi pola pikir sebagai bekal interaksi dengan lingkungannya.

Pendidikan karakter bukan hanya sekedar mengajarkan mana yang benar

dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter adalah usaha

menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik (habituation) sehingga peserta didik

mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi

kepribadiannya. Dengan kata lain pendidikan karakter yang baik harus melibatkan

pengetahuan yang baik (moral knowing), perasaan yang baik (moral feeling) dan

perilaku yang baik (moral action) sehingga terbentuk perwujudan kesatuan

perilaku dan sikap hidup peserta didik.5

Ketiga substansi dan proses psikologis tersebut di atas bermuara pada

kehidupan moral dan kematangan moral individu. Dengan kata lain, karakter

sebagai kualitas pribadi yang baik, dalam arti tahu kebaikan, mau berbuat baik,

5Kementerian Pendidikan Nasional, Panduan Pelaksanaan Pendidikan
KaraktarOp.Cit., h. 6
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dan nyata berbuat baik (berilmu amaliah, beramal ilmiah, dan berakhlak karimah).

Seseorang telah terbiasa melakukan kebaikan, maka tindakan moral (moral

action) berubah menjadi kebiasaan. Salah satu penyebab ketidak mampuan orang

berprilaku baik meskipun ia telah memiliki pengetahan adalah karena ia tidak

terlatih melakukan kebaikan.

Pendidikan karakter adalah suatu usaha sengaja untuk membantu orang

memahami, peduli dan bertindak menurut etika. Menurut T. Ramli, pendidikan

karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan

pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi

manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang

baik.6Sinonimdarikataakhlakadalahetikadan moral.7Secaraetimologis,kataakhlak

berasaldaribahasaArabal- akhlaq yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq

yang berartibudipekerti,perangai, tingkah laku,atautabiat8

Kajian akhlakadalah tingkahlakumanusia,atautepatnya

nilaidaritingkahlakunya, yang bisabernilaibaik (mulia)atausebaliknyabernilaiburuk

(tercela).Yangdinilaidisiniadalahtingkah lakumanusia dalam

berhubungandenganTuhan, yaknidalammelakukanibadah, dalam berhubungan

dengan sesamanya,yaknidalam bermuamalahatau dalam

melakukanhubungansosialantar manusia,dalamberhubungandenganmakhluk

hidupyang lainnya. Secarasingkat hubunganakhlak initerbagi menjadidua,yaitu

akhlakkepadKhaliq(AllahSang Pencipta)dan akhlak kepadamakhluq(ciptaan-Nya).

6Ibid., h. 13
7TimRedaksiKamusBesarBahasaIndonesia.Kamus Besar Bahasa Indonesia.

(Jakarta:BalaiPustaka) 2001.
8Hamzah Ya’qub. Etika Islam: Pembinaan Akhlaqulkarimah (Suatu Pengantar),

(Bandung: CVDiponegoro), 1988
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Untukmemudahkan umatIslamdalambersikapdan berperilakusehari-hari,

disampingmemberikanaturanyang jelas dalamal-Quran,

AllahjugamenunjukNabiMuhammadSaw. sebagaiteladanbaik dalam bersikap,

berperilaku, danbertutur kata. Dengan duasumber inilah setiap  Muslim  dapat

membangunkepribadiannya.KeteladananNabiuntuk setiap Muslim

initegaskanolehAllahSwt. dalamfirman-Nya:

لَِّمن َكاَن َیرُۡجوْا ٱللََّھ لََّقدۡ َكاَن َلُكمۡ ِفي َرُسوِل ٱللَِّھ ُأسَۡوٌة َحَسَنة

٢١ا َوٱلَۡیوَۡم ٱلٓۡأِخَر َوَذَكَر ٱللََّھ َكِثیر
Artinya:“Sesungguhnya telahadapada(diri)Rasulullahitusuri

teladanyangbaikbagimu (yaitu)bagiorangyangmengharap(rahmat)

Allahdan(kedatangan)harikiamatdandiabanyak menyebutAllah.” (QS. al-

Ahzab(33): 21).9

Misiutama diutusnya RasulullahSaw. ke dunia adalah

untukmenyempurnakanakhlak mulia. Tugas yangamatberatdansangatmulia

itudapat dilaksanakandenganbaikolehRasulullahSaw. berkatbimbingan langsung

dariAllahSwt.dan jugadidukungolehkepribadianbeliau yang sangat agung. Terkait

denganiniAllahSwt. berfirman:

٤َوِإنََّك َلَعَلىٰ ُخُلٍق َعِظیم

Artinya:“Dansesungguhnyakamubenar-benarberbudipekertiyang agung.”

(QS.al-Qalam(68): 4).10

Kebutuhan akan pendidikan karakter agar peserta didik berakhlak mulia

menjadi mutlak untuk dilakukan guna mencapai kehidupan yang baik, karena

dalam kenyataan hidup memang kita temui  ada orang yang berakhlak karimah

9 Departemen Agama RI, Op.Cit., h.670
10Ibid., h.960
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danjugasebaliknya.Inisesuaidengan fitrahdan hakikatsifat manusiayangbisabaik

danbisaburuk (khairun wasyarrun).InilahyangditegaskanAllahdalamfirman- Nya:

٨َفَألَۡھَمَھا ُفُجوَرَھا َوَتقَۡوىَٰھا 
Artinya:“MakaAllahmengilhamkankepadajiwaitu(jalan)kefasikan dan

ketakwaannya,”(QS. Asy-Syams(91): 8).11

Manusia memang diberikan dua jalan, yakni jalan yang baik, dan jalan

yang buruk sejak awal penciptaannya. Baikatauburukbukansesuatuyangmutlak

diciptakan, melainkanmanusia dapat memilihbeberapa kemungkinanbaik atau

buruk. Akan tetapi Al-Qur’an memberi isyarat bahwa kebajikan telah lebih dulu

menghiasi jiwa manusia dari pada kejahatan, dan bahwa manusia pada dasarnya

cenderung kepada kebaikan. Manusiatelahdiberipotensiuntukbertauhid, Allah

Swt.berfirman:

اۚ ِفطَۡرَت ٱللَِّھ ٱلَِّتي َفَطَر ٱلنَّاَس َعَلیَۡھاۚ َلا ِللدِّیِن َحِنیفَفَأِقمۡ َوجَۡھَك

٣٠َتبِۡدیَل ِلَخلِۡق ٱللَِّھۚ َذِٰلَك ٱلدِّیُن ٱلَۡقیُِّم َوَلِٰكنَّ َأكَۡثَر ٱلنَّاِس َلا َیعَۡلُموَن 
Artinya : “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama

Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah

itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi

kebanyakan manusia tidak mengetahui.”(QS.al-Rum(30):30)12

Makatabiat manusia asalnyaberartibaikhanyasajamanusiadapatjatuhpada

keburukankarena pengaruh lingkungan. Kecenderunganmanusia pada

kebaikanterbuktidalam kesamaan konseppokok akhlak pada setiap peradabandan

zaman, tidak adaperadaban yang menganggap baik sepertitindak

kebohongan,penindasan, keangkuhan, dankekerasan. Sebaliknya tidak

11Ibid., h.1064
12Ibid., h.645
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adaperadaban  yang menolak keharusan menghormati kedua orang-tua, keadilan,

kejujuran, pemaafsebagai hal yang baik.

Pendidikan karakterbertujuanuntuk mengembangkannilai-

nilaiyangmembentuk karakterbangsayaituPancasila,meliputi:(1)

mengembangkanpotensipesertadidik agarmenjadi manusia berhati baik,

berpikiranbaik, dan berprilakubaik;(2) membangun bangsayang

berkarakterPancasila; (3)mengembangkan potensiwarganegaraagar

memilikisikappercayadiri,banggapadabangsadannegaranyaserta mencintaiumat

manusia”.13

Strategipelaksanaanpendidikankarakter

disatuanpendidikanmerupakansuatu kesatuan dari programmanajemen

peningkatanmutu berbasis sekolahyang terimplementasi dalam

pengembangan,pelaksanaan danevaluasikurikulumolehsetiap satuan

pendidikan.”14Hal ini dapat diartikan bahwa pembentukan karakter peserta

didikmembutuhkan manajemen yang baik di sekolah/madrasah.Perlu

dikembangkan program-program kegiatan yang lebih operasional guna

menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik. Beberapa langkah yang

dapat ditempuh oleh sekolah/madrasah sebagaimana disebutkan dalam Panduan

Pelaksanaan Pendidikan Karakter bahwa:

“Agarpendidikankarakterdapatdilaksanakansecaraoptimal, pendidikan
karakter diimplementasikan melaluilangkah-langkah; (1)
Sosialisasikestakeholders(komitesekolah,masyarakat,lembaga-lembaga), (2)
Pengembangan dalam kegiatan sekolah, (3) KegiatanPembelajaran, (4)
Pengembangan BudayaSekolah danPusat Kegiatan Belajar, (5) Kegiatan ko-
kurikulerdanataukegiatan ekstrakurikuler, (6) Kegiatan keseharian dirumah
dandimasyarakat.”15

13 Kemendiknas, Op.cit. h. 6
14Ibid. h.14
15Ibid. h.16
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Semua langkah yang telah disebutkan di atas merupakan satu rangkaian

yang saling menentukan dalam suatu sistem pelaksanaan kegiatan pendidikan.

Meskipun tidak bisa diabaikan langkah satu dengan yang lainya, namun guna

memperjelas tindakan apa yang harus direncanakan dan dilaksanakan tentu perlu

melakukan pemilahan ataupun menentukan prioritas untuk selanjutnya disusun

kedalam satuan-satuan program kegiatan sebagai panduandalam pelaksanaan dan

pengawasannya.

Disekolah/madrasahsebenarnyaselama ini sudah melaksanakannilai-nilai

pembentukkaraktermelaluiprogramoperasionalsatuan pendidikan masing-

masing. Hal inimerupakan prakondisi pendidikan karakter pada satuan

pendidikanyang selanjutnyadiperkuat dengan18 nilai karakter hasil

kajianempirik oleh Kementerian Pendidikan Nasional.Satuan

pendidikandapatmenentukanprioritas untuk melanjutkannilai-nilai prakondisi.

Pemilihan nilai-nilai tersebut beranjakdari kepentingandankondisi satuan

pendidikanmasing-masing,sehingga dalamimplementasinya

dimungkinkanterdapatperbedaan bentuk kegiatan dan jenisnilaikarakteryang

dikembangkanantarasatusekolah/madrasahdanataudaerahyangsatu

denganlainnya.

Namun belum tampak perkembangan dan kemajuan yang

menggembirakan sesuai dengan yang diharapkan dalam pelaksanaan pendidikan

karakter di satuan-satuan pendidikan.Begitu jugakeberhasilan-keberhasilanyang

didukung oleh program-program kegiatan, data-data proses kegiatan, maupun

dokumen-dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan karakter yang

diadministrasikan secara lengkap sejauh ini masih jarang dapat ditemukan.
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Fenomena ini  mengindikasikanbahwa umumnya implementasi pendidikan

karakter di sekolah/madrasah belum menerapkan manajemen kegiatan pendidikan

karaktersecara konsisten.

Sementara secara nasional hasil penelitian oleh Pusat Penelitian Kebijakan

Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2013 tentang ‘Implementasi Pendidikan

Karakter’ yang dinyatakan dalam Policy Brief,memberikan kesimpulan bahwa

:“Di satu sisi guru dapat menanamkan nilai-nilai kurang maksimal kepada dirinya,

kepada orang lain dengan lebih baik walaupun tidak dapat mencapai indeks yang

tinggi dalam penanaman nilai tersebut, di sisi lain penanaman nilai akan sulit

dilakukan oleh guru yang nilai indeks-nya sendiri rendah16. Hasil

penelitianinidapat diartikan bahwa faktor guru dan peranannya dalam

menanamkan nilai-nilai pembentuk karakter  belum optimal. Berdasarkan hasil

kajian ini juga, selanjutnya menghasilkan beberapa opsi,salah satu opsi yang

disebutkan adalah: “ Peningkatan peran sekolah dalam penyelenggaraan

pendidikan karakter”.17

Fakta lainnya dari kondisi-kondisi persoalan yang belum dapat teratasidi

atasberdampak dalam gejala yang akibatnya berupa munculnya perilaku-prilaku

menyimpang yang masih dapat ditemui dilakukan oleh para peserta didik

diberbagai tempat, maupun diberbagai jenjang pendidikan di lingkungan

sekolah/madrasah. Tidak sedikit peserta didik yang bermasalah dengan rendahnya

kesadaran diri untuk menaati norma yang berlaku baik di sekolah maupun di luar

sekolah. Hal iniselain mengindikasikan belum berhasilnyapendidikan dalam

16Kemendibud, Policy Brief, (Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan,
Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, 2013)

17Ibid.
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membentukkarakter peserta didik yang baik, juga mengundang keprihatianan kita

semua terhadap masa depan bangsa Indonesia.

Memperhatikan hasil kajian dan opsi di atas kiranya masih membutuhkan

pemikiran yang mendalam sebagai upaya mencari pemecahan persoalan dengan

lebih memahami faktor-faktor yang melatar belakangi hambatan dan kesulitan

yang masih dihadapi dalam pembentukan karakter peserta didik di sekolah/

madrasah. Untuk memperoleh jawaban dari berbagai persoalan tersebut

merupakan salah satu urgensi perlunya melakukan penelitian berkenaan dengan

pembentukan karakter peserta didik di sekolah/madrasah.

Upaya untuk mengatasi berbagai persoalan atas, maka optimalisasi

manajemen program kegiatan-kegiatan untuk pembentukan karakter peserta didik

dirasakan menjadi semakin penting dilakukandi sekolah/madrasah.Karena itulah

menarik untuk mempertanyakan dan menelusuri sejauh mana sekolah/madrasah

sebagai lembaga pendidikan formal menjalankan perannya mengimplementasikan

kebijakan pendidikan karakter? Bagaimana penerapan manajemen program-

programkegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter

peserta didik di lingkungan sekolah/madrasah?

Bertitik tolak dari fenomena di atas, peneliti mempertimbangkanMadrasah

Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung Bintang sebagai obyek penelitian. Sebuah

madrasah yang telah berkomitmenmembentuk karakter peserta didikmelalui

berbagai program kegiatan pendidikan di madrasah. Dan yang paling terlihat

berbeda(unik) yaituterdapat berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang secara aktif

dilaksanakan di madrasah ini. Sebagai lembaga pendidikan yang bernuansa Islami

dimungkinkan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan maupun budaya

madrasahditujukan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan dan membentuk
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akhlak maupun karakter peserta didiknya. Adapun berbagai bentuk kegiatan

ekstrakurikulerlainya yangyang secara aktif dilaksanakan dan banyak diminati

oleh peserta didikdimungkinkan diorientasikanuntuk  mengembangkan  potensi,

bakat, minat, kemampuan,kepribadian,kerjasama, kemandirian, dan karakter

peserta didik secara optimal untuk mendukung tujuan pendidikan madrasah.

Uraian di atas sebagai gambaran hasil observasi awalyang dilakukan oleh

penelitidilingkunganMadrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung Bintang.

Lingkngan fisik di madrasah ini tampak lingkungan tertata rapi, dan fasilitas

kegiatan ekstrakurikuler juga tampanya cukup tersedia di madrasah ini.  Proses

pembelajaran, dan kegiatan-kegiatan lainyajuga tampak dapat dilaksanaakan

dengan baik. Secara umum tampak kesadaran para peserta didik sudah baik dalam

tugas-tugas rutin mereka sehari-haridi madrasah ini.18

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-

Ikhlas Tanjung Bintangdiperoleh data dan informasi tentang situasi dan kondisi

yang ada di madrasah ini, serta bagaimana Kepala Madrasah dalam mengelola

kegiatan di madrasah. Berkenaan dengan pembentukan karakter peserta didik,

Kepala Madrasah menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam menanamkan nilai-nilai karakter di madrasah ini kami berusaha
mengembangkan dan melaksanakan kegiatan keagamaan, kami ajak anak-anak ini
(1) shalat dhuha, (2) pada waktunya shalat dzuhur kami arahkan secara
berjamaah, meskipun ada kendalanya, mushola yang ada tidak muat, ya kami atur
saling bergantian. (3) Selain shalat anak-anak kami wajibkan hafalan Al-Qur’an,
setiap peserta didik wajib mengikuti dan lulus  uji kompetensi ibadah sebagai
persyaratan mengikuti ujian semester,(4) dan tadarusan juga diselenggarakan oleh
madrasah.”19

18 Hasil observasi terhadap lingkungan fisik dan kebiasaan peserta didik MTs. Al-Ikhlas,
Tanjung Bintang tanggal, 4 Noember 2016

19 Hasil wawancara dengan kepala  MTs. Al-Ikhlas, Tanjung Bintang, tanggal, 4
November 2016
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Setiap warga madrasah; peserta didik, guru maupun pegawai madrasah

lainya diwajibkan ikut berupaya untuk mewujudkan nilai-nilai keagamaan sebagai

dasarpembentukan karakter yang baik.Kepala madrasah menegaskan bahwa

Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung Bintang sebagai salah satu madrasah

yang berupaya menekankan pembentukan karakter terutama agar semua peserta

didik dan warga madrasahberprilaku didasari dengan akhlakul karimah.

Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung Bintang mengakui

ditengah-tengah upaya menerapkankegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di madrasah

dalam membentuk karakter peserta didik, terdapat beberapa persoalanterutama

pengaruh faktor eksternal, yaitu; “sebagian besar peserta didik  bertempat tinggal

dilingkungan pedesaan,  orang tua peserta didik rata-rata tingkat pendidikannya

rendah, mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu”.20sehingga faktor

keluarga dan kondisi lingkungan peserta didik dinilai belum sepenuhnya dapat

mendukung terbentuknya karakter akhlakul karimah bagi sebagian peserta

didik.Hal tersebut dinilaimenjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan madrasah,

sehingga diakui dandirasakan tidak mudah dalam mengelola kegiatan-kegiatan di

madrasah ini.

Secara lebih khusus terdapat berbagai faktor pribadi peserta didik yang

melatarbelakangi munculnya beberapa prilaku yang tidak diharapkan, baik karena

sikap moralnya yang belum terbentuk, atau sekadar untuk mencari perhatian, dan

atau kurangnya kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan budaya madrasah

yang diterapkan. Penyelesaian kasus yang muncul biasanya dilakukan melalui

workshop guru dan pihak yang terkait.

20 Hasil wawancara dengan kepala  MTs. Al-Ikhlas, Tanjung Bintang, tanggal, 4 Noember
2016
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Dalam praktiknya belum semuawarga madrasah yang benar-benar peduli

terhadap penanaman nilai-nilai karakter bagi peserta didik dimadrasah ini.

Menghadapi tantangan eksternal dari peserta didik dan lingkunganya maupun

tantangan internal baik dari guru dan warga madrasah lainya,maka semakin jelas

permasalahan yang dihadapi, yaitu; bagaimanamengelola kegiatan-kegiatan

ekstrakurikuler yang diharapkan dapat membentuk karakter akhlakkul karimah

bagi peserta didik di madrasah ini?

Untuk itudidimungkinkan penerapan manajemen kegiatanekstrakurikuler

dalam pembentukan karakter peserta didik belum sepenuhnya efektif, jika

demikian dirasakan perlu adanya upaya penelitianagar dapat ditemukan solusi dari

permasalahan tersebut dan guna optimalisasi program-program kegiatan

tersebut.Bertitik tolak dari masalah-masalah di atas, peneliti tertarik untuk

mendalami manajemen kegiatan eksrakurikuler dalam pembentukan karakter

peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung Bintang dengan

mengangkat judul: “MANAJEMEN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PESETA DIDIK DI MADRASAH

TSANAWIYAH AL-IKHLAS TANJUNG BINTANG KABUPATEN

LAMPUNG SELATAN”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus penelitian ini adalah:

Manajemen kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukankarakter peserta didik di

Madrasah TsanawiyahAl-Ikhlas Tanjung Bintang, maka sub fokus dalam

penelitian ini adalah:

1. Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta

didik diMadrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung Bintang.
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2. Pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter

peserta didik diMadrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung Bintang.

3. Pengarahankegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta didik

di Madrasah TsanawiyahAl-Ikhlas Tanjung Bintang.

4. Pengendaliankegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta

didik di Madrasah TsanawiyahAl-Ikhlas Tanjung Bintang.

C. Rumusan Masalah/Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian  di atas,  maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter

peserta didik di Madrasah TsanawiyahAl-Ikhlas Tanjung Bintang?

2. Bagaimana pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan

karakter peserta didik di Madrasah TsanawiyahAl-Ikhlas Tanjung Bintang?

3. Bagaimana pengarahan kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter

peserta didik di Madrasah TsanawiyahAl-Ikhlas Tanjung Bintang?

4. Bagaimana pengendaliankegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan

karakter peserta didik diMadrasah TsanawiyahAl-Ikhlas Tanjung Bintang?

D. Tujuan dan Keguanaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi secara rinci

tentang:

a. Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta

didik di Madrasah TsanawiyahAl-Ikhlas Tanjung Bintang.

b. Pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter

peserta didik di Madrasah TsanawiyahAl-Ikhlas Tanjung Bintang.
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c. Pengarahankegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta

didik di Madrasah TsanawiyahAl-Ikhlas Tanjung Bintang.

d. Pengendaliankegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta

didik diMadrasah TsanawiyahAl-Ikhlas Tanjung Bintang.

2. Keguanaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memperolehmanfaat baik secara teoretik dan

praktis.

a. Manfaat Teoritik

Secara teoretik penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk

mengembangkan  keilmuan dalam bidang manajemen pendidikan pada

umumnya dan secara khusus manajemen kegiatan ekstrakurikuler dalam

pembentukan karakter peserta didik. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi

bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada

pimpinan madrasah, guru, dan seluruh warga madrasah, bahkan para

pemerhati pendidikan tentang manajemenkegiatan ekstrakurikuler dalam

pembentukan karakter peserta didik.


