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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan 

manusia. Proses pendidikan terjadi sepanjang kehidupan manusia sejak ia 

lahir hingga meninggal. Pendidikan dapat berlangsung di manapun, baik di 

rumah, di sekolah, maupun di lingkungan.Undang-Undang No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “Pendidikan 

merupakan 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, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.” 

Pendidikan karakter berasal dari kata pendidikan dan karakter. 

Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan 

masyarakat menjadi beradab. Sedangkan karakter memiliki persamaan makna 

dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri, karakteristik, gaya, 

atau sifat khas dari seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang 

diterima lingkungan, misalnya lingkungan keluarga pada masa kecil dan juga 

bawaan seseorang pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir.
1

Tetapi saat ini ada indikasi kuat mengenai hilangnya nilai-nilai luhur 

yang melekat pada bangsa kita, seperti kejujuran, kesantunan, dan 

kebersamaan, cukup menjadikan keprihatinan kita bersama. Banyak kalangan 

merasa khawatir tentang kemerosotan moral ini, bahkan yang lebih ekstrim 

lagi saling menyalahkan antara instansi satu kepada instansi lainnya. Berbagai 
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media massa, baik media cetak ataupun media elektronik, memberitakan 

tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pelajar atau pun 

oleh para remaja. Pelanggaran itu berupa kenakalan yang bersifat biasa 

(membolos sekolah) sampai kenakalan yang bersifat khusus (hubungan seks 

di luar nikah, penyalahgunaan narkotik dan lain sebagainya). Namun hal ini, 

apabila diruntut benang merahnya, hal itu bermuara pada faktor pendidikan.
2
 

Di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori, Rasulullah bersabda: 

“Diceritakan oleh Adam, Diceritakan oleh Ibn Abi Dhinb, dari Zuhry dari 

Abi Salamah bin „Abdi Rohman dari Abi Hurairoh r.a. Dia berkata bahwa 

Nabi SAW bersabda: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah,  orang  

tualah  yang  menjadikan  Yahudi,  Nasroni,  Majusi”  (HR.Bukhori).
3
 

Hal ini jelas bahwa awal dilahirkannya manusia adalah suci. Adapun 

anak tersebut nantinya menjadi anak yang berakhlaq atau tidak itu tergantung 

bagaimana dia mendapatkan pendidikan di sekitar kehidupannya. 

Ada tiga komponen yang menjadi faktor perubahan seseorang 

adalahyaitu rumah, sekolah, dan lingkungan. Di antara ketiga komponen yang 

mempunyai pondasi terpenting tersebut, adalah sekolah. Sekolah merupakan 

arsitektur bagi pembentukan pribadi anak setelah keluarga. Dunia pendidikan 

adalah suatu institusi atau lembaga terpenting dalam pembentukan dan 

pengembangan generasi bangsa, masyarakat, individu yang dapat menjawab 

tantangan zaman melalui pengetahuan dan keterampilan yang cukup memadai 

dalam mengelola suatu institusi pendidikan secara professional. Suatu proses 

pendidikan akan berhasil apabila di antara komponen yang ada (keluarga, 

sekolah, dan masyarakat) saling bekerja sama untuk menciptakan lingkungan 

pendidikan yang kondusif. Harus ada usaha untuk menjadikan nilai-nilai itu 

kembali menjadi karakter yang kita banggakan di hadapan bangsa lain. Salah 

satu usaha ke arah itu adalah memperbaiki sistem pendidikan kita harus 

menitikberatkan pada pendidikan karakter. 
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Di dalam QS. Al Qalam ayat 4 Allah berfirman:  

      

“Sesusngguhnya engkau (Muhammad), seorang yang berbudi tinggi, 

berakhlak mulia”.
4
 

Senada dengan firman Allah yaitu dalam hadits Rasulullah bersabda:  

  

”Sesungguhnya Aku (Muhammad) diutus ke bumi hanya untuk 

menyempurnakan akhlak mulia”. (HR.Ahmad)
5
 

Dari sumber di atas menjadi dasar nilai agama, sosial, yang mendasari 

konsep pendidikan karakter.
6
 

Berangkat dari hal tersebut di atas, secara formal upaya menyiapkan 

kondisi, sarana/prasarana, kegiatan, pendidikan, dan kurikulum yang 

mengarah kepada pembentukan watak dan budi pekerti generasi muda bangsa 

memiliki landasan hukum yang kuat. Namun, sinyal tersebut baru disadari 

ketika terjadi krisis akhlak yang menerpa semua lapisan masyarakat. Tidak 

terkecuali juga pada anak-anak usia sekolah. Untuk mencegah lebih parahnya 

krisis akhlak, kini upaya tersebut mulai dirintis melalui pendidikan karakter 

bangsa. Karena itu, pendidikan yang membangun nilai-nilai moral atau 

karakter di kalangan peserta didik harus selalu mendapatkan perhatian. 

Membangun karakter bangsa membutuhkan waktu yang lama dan harus 

dilakukan secara kesinambungan. Pemerintah kita, yang diawali oleh 

Kementrian Pendidikan Nasional tiada henti-hentinya melakukan upaya-
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upaya untuk perbaikan kualitas pendidikan Indonesia, namun belum 

semuanya berhasil, terutama menghasilkan insan Indonesia yang berkarakter. 

Salah satu upaya untuk mewujudkanpendidikan seperti di atas, para peserta 

didik harus dibekali dengan pendidikan khusus yang membawa misi pokok 

dalam pembinaan karakter/akhlak mulia. Di sinilah mata pelajaran agama 

menjadi sangat penting untuk mejadi pijakan dalam pembinaan karakter 

siswa, mengingat tujuan akhir dari pendidikan agama tidak lain adalah 

terwujudnya akhlaq atau karakter mulia. Tentu saja misi pembentukan 

karakter ini tidak hanya diemban oleh pendidikan agama, tatapi juga oleh 

pelajaran-pelajaran lain secara bersama-sama. Meskipun demikian, 

pendidikan agama dapat dijadikan basis yang langsung berhubungan dengan 

pengembangan karakter siswa, terutama karena hampir semua materi 

pendidikan agama sarat dengan nilai-nilai karakter. Di samping itu, aktifitas 

keagamaan di sekolah yang merupakan bagian dari pendidikan agama dapat 

dijadikan sarana untuk membiasakan siswa memiliki karakter mulia. 

Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia selalu berkembang dan 

berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan yang dimaksud 

adalah pengembangan ke arah sistem pendidikan yang lebih baik. Kondisi 

yang ada saat ini dan antisipasi terhadap masa depan menuntut penyesuaian 

dan perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum yang terjadi pada tahun 2013 

menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia terus mengembangkan sistem 

pendidikan yang berkualitas. Pengembangan kurikulum 2013 ini sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan lanjutan 

kurikulum sebelumnya yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan secara terpadu. Di dalam kurikulum tersebut dirumuskan secara 

terpadu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus 

dikuasai peserta didik.Selain itu, siswa tidak hanya diharapkan bertambah 

pengetahuan dan wawasannya, tetapi juga meningkat kecakapan dan 
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keterampilannya serta semakin mulia karakter dan kepribadiannya atau yang 

berbudi pekerti luhur. 

Akan tetapi, pelaksanaan pendidikan di Indonesia belum sesuai dengan 

amanah Undang-Undang Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yaitu pendidikan yang tidak hanya membentuk insan yang 

cerdas, namun juga berkarakter. Pengembangan aspek pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan semestinya berjalan dengan seimbang. Dunia pendidikan kita 

menitikberatkan pada aspek pengetahuan (kognitif), dan mengabaikan aspek 

nilai/sikap peserta didik dalam pembelajaran. Pendidikan yang hanya 

berorientasi pada “angka”. Hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian dengan 

amanah undang-undang tersebut. 

Pendidikan Karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku 

(karakter) kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, 

kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama 

lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil.
7 

Sehubungan dengan hal ini, peran dan fungsi pendidikan Agama Islam 

demikian strategis dalam menciptakan kondisi masyarakat yang bermoral, 

sejahtera, adil dan makmur. Dalam hal mini penanganan ataubimbingan anak 

bangsa termasuk di dalamnya. Karena dengan adanya pendidikan Agama 

Islam, akhlak atau pun tingakah laku mereka dapat terkontrol dan terarah 

dengan baik sesuai dengan ajaran dalam Agama Islam. Sehingga dapat 

terciptanya para pelajar yang berakhlak baik dan berwawasan luas.
 

Pendidikan Agama Islam harus diberikan sejak dini, mulai usia kanak-

kanak, remaja, bahkan dewasa. Dalam Islam dikenal dengan istilah 

pendidikan sepanjang hayat (life long education). Artinya selama ia hidup 
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tidak akan lepas dari pendidikan, karena setiap langkah manusia hakikatnya 

adalah belajar, baik langsung maupun tidak langsung. 

Akhir-akhir ini juga sering terdengar berita tentang anarkisme remaja, 

yaitu tawuran pelajar. Komnas Perlindungan Anak mencatat, sepanjang 2016 

ada 255 kasus tawuran antar-pelajar di Indonesia. Angka ini meningkat tajam 

dibanding tahun sebelumnya yaitu hanya 147 kasus. Dari jumlah tersebut 20 

pelajar meninggal dunia saat terlibat atau usai aksi tawuran sedangkan 

sisanya mengalami luka berat dan ringan (www.tribunnews.com, diakses 

pada 17 November 2016). Remaja melukai atau melumpuhkan lawannya 

dengan kekerasan dan menggunakan benda-bendatajam seperti pisau, gir, 

pedang samurai, dan sebagainya. Selain itu, kriminalitas semakin meningkat, 

seperti perampokan, perkelahian, dan bentrokan. Hal ini tidak boleh dibiarkan 

berlarut-larut dan memerlukan pencegahan dan penyelesaian yang tepat. 

Adapun kasus yang pernah terjadi di daerah kalirejo adanya pemberitaan 

bahwa adanya kasus penyerangan yang dilakukan oleh segerombolan siswa 

dari salah satu sekolah menyerang sekolah lainnya. 

Dari berbagai permasalahan yang dialami bangsa Indonesia, diperlukan 

adanya revolusi mental untuk membangun karakter bangsa. Pendidikan 

karakter diperlukan untuk mengatasi krisis karakter. Pendidikan karakter 

perlu diterapkan di berbagai segi kehidupan. Salah satu lembaga yang 

dianggap efektif untuk mengembangkan pendidikan karakter adalah lembaga 

pendidikan. Menurut Kemendiknas (Agus Wibowo, 2012:17), pendidikan 

dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif karena pendidikan 

membangun generasi baru bangsa menjadi lebih baik. 

Pada saat ini, nilai-nilai karakter bangsa sudah mulai 

diimplementasikan di sekolah-sekolah dalam berbagai mata pelajaran, 

khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Seperti halnya di 

sekolah-sekolah lain, di SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo yang menjadi 
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obyek penelitian penulis ini sudah menerapkan nilai-nilai karakter bangsa 

dalam pelajaran agama sejak tahun yang lalu. 

SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo adalah salah satu sekolah favorit di 

Kalirejo. Sekolah yang beralamat di Jl. Raya Kaliwungu. Dan sekolahan ini 

telah mengimplementasikan pola pendidikan karakter dalam ajaran 

pendidikan tahun lalu. Untuk itulah, alasan penulis ingin meneliti penerapan 

Pendidikan Agama Islam yang berbasiskan Pendidikan karakter di kelas X, 

karena guru Al-Islam mengembangkan pendidikan karakter pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang khas dan berbeda dengan kelas 

lainnya, karena hanya kelas X yang menggunakan Kurikulum 2013. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala SMK 

Muhammadiyah 2 Kalirejo pada tanggal 2 Desember 2016, Kepala sekolah 

menyatakan bahwa guru PAI di sekolah tersebut masih kesulitan menerapkan 

pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. Hal tersebut dikarenakan 

kurangnya sosialisasi dari pemerintah pada awal penerapannya. 

Dalam wawancara dengan Kepala sekolah, beliau juga menyatakan 

bahwa sekolah sudah menerapkan dan mengembangkan pendidikan karakter 

pendidikan karakter menjadi hal yang utama dalam pembelajaran di kelas 

maupun di sekolah.Sehingga, siswa di sekolah tersebut diharapkan memiliki 

prestasi yang unggul dan berkarakter. Namun, kepala sekolah merasa bahwa 

komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah masih kurang, salah satunya 

tentang pendidikan karakter. 

Kepala sekolah juga sering mendapatkan keluhan dari guru tentang 

proses pembelajaran PAI. Salah satunya adalah masih ada sebagian guru yang 

belum menanamkan karakter yang baik kepada siswanya pada saat di kelas, 

contoh, dalam kegiatan membaca al-Qur’an setiap pagi sebelum belajar, 

masih ada sebagian guru yang tidak membimbing siswa dalam membaca al-

Qur’an, padahal itu merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan. Selain 

itu, guru juga mendapat hambatan dalam pemilihan dan penggunaan media 
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pembelajaran. Guru juga belum mengetahui bagaimana implementasi 

pendidikan karakter yang tepat di kelas X tersebut. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas untuk memenuhi rasa 

keingintahuan itu yang lebih mendalam, dalam tesis ini penulis ingin 

mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang Implementasi Pendidikan 

Karakter Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Kelas X SMK 

Muhammadiyah 2 Kalirejo. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  di  atas,  dapat  diidentifikasi 

permaslahannya di SMK Muhammadiyah adalah sebagai berikut: 

1. Guru masih mengalami kesulitan untuk mengembangkan pendidikan 

karakter pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

2. Komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah tentang pendidikan 

karakter masih belum optimal. 

3. Guru terkendala pada pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. 

4. Belum diketahuinya bagaimana implementasi pendidikan karakter pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

C. Batasan Masalah 

Dari identifikasi masalah di atas, maka penelitian dibatasi pada masalah 

yaitu belum diketahui implementasi pendidikan  karakter pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Kelas X TP (Teknik Permesinan) SMK 

Muhammadiyah 2 Kalirejo. 

D. Rumusan Masalah 

Dalam uraian di atas, penulis merumuskan masalah yang perlu dibahas 

dalam penulisan tesis ini, yaitu: 
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1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter melalui Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran PAI di SMK 

Muhammadiyah 2 Kalirejo. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter di SMK 

Muhammadiyah 2 Kalirejo. 

3. Untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter melalui 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Muhammadiyah 2 

Kalirejo. 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini merupakan sumbangsih untuk pengetahuan 

sebagai khazanah keilmuan. 

2. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam hal ilmu 

pengetahuan. Serta memenuhi salah satu persyatratan guna memperoleh 

gelar sarjana strata dua (S-2) Magister Pendidikan Islam pada Program 

Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung. 

3. Bagi Lembaga 

Diharapkan mampu memberikan motivasi dan koreksi bagi pihak sekolah 

agar terus berupaya meningkatkan kualitas output terutama dalam hal 

moral anak didik. 

4. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk 

pembinaan karakter siswa di SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo khususnya 

dan lembaga pendidikan pada umumnya. 




