
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh 

seseorang di dalam mengembangkan potensi dirinya agar dapat memberikan 

manfaat bagi kepentingan hidupnya (Safitri, 2015: 173). Di dalam Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) No. 20 Tahun 2003 

dijelaskan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan  

dan memajukan peradaban bangsa (Wulandari dan Kristiawan, 2017: 290). 

Fungsi tersebut sesuai dengan  cita-cita yang tertuang dalam pembukaan UUD, 

yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi dari adanya pendidikan juga 

membentuk manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah, memiliki budi pekerti yang baik, memiliki 

keterampilan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki rasa tanggung jawab 

yang besar bagi masyarakat dan bangsa (Rahayu, 2019: 148). Pendidikan 

merupakan salah satu faktor terbesar yang menjadi penentu maju atau 

mundurnya suatu bangsa. Bangsa yang peduli terhadap perkembangan 

pendidikan di negaranya, akan lebih baik daripada bangsa yang 

mengesampingkan pendidikan.  

Pendidikan karakter di Negara Indonesia perlu mendapatkan perhatian 

yang tinggi dalam penanganannya. Dalam Kerangka Acuan Pendidikan 

Karakter tahun 2010 yang dikutip oleh Roesdiana (2017: 2) dijelaskan bahwa, 
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Karakter merupakan landasan atau pondasi yang diperlukan dalam 

rangka membangun bangsa yang kokoh. Bangsa yang memiliki 

integritas serta karakter yang kuat akan mampu membangun bangsanya 

menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain. Maka 

apabila sebuah bangsa tidak memiliki karakter, maka bangsa tersebut 

akan mudah dikendalikan oleh bangsa lain dan sulit untuk mandiri. 

 

Pendidikan tidaklah terlepas dari lembaga pendidikan. Lembaga 

pendidikan sangat memegang peran penting dari jalannya suatu pendidikan 

(Dalimunthe, 2015 dalam Wulandari dan Kristiawan, 2017: 294). Sistem yang 

terdapat dalam lembaga pendidikan akan menjadi penentu keberhasilan dari 

proses pendidikan. Banyak satuan lembaga pendidikan yang kemudian 

berlomba-lomba untuk membuat  sistem yang memberikan daya tarik kepada 

masyarakat. Mulai dari membuat konsep sekolah yang menarik, merumuskan 

program-program unggulan, dan masih banyak lagi cara yang dilakukan oleh 

sekolah untuk membuat sekolah tersebut memiliki keunikan dan ciri khas dari 

sekolah lain. Sistem yang terdapat dalam pendidikan tentunya berdasarkan 

pada kebutuhan yang diperlukan oleh banyak pihak serta sesuai dengan tujuan 

pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Menurut Muhammad Ali (2009: 335) sekolah memiliki beberapa 

fungsi, yaitu: memberikan pelayanan kepada siswa agar siswa dapat 

memperoleh pengetahuan atau kemampuan yang bersifat akademik yang 

dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, memberikan pelayanan kepada siswa 

agar siswa dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan di dalam 

kehidupan, memberikan pelayanan kepada siswa agar siswa mampu 

menjalankan kehidupan secara sosial dan memiliki jiwa kebersamaan, dan 

memberikan pelayanan kepada siswa agar mampu mencapai cita-cita atau 
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mengaktualisasikan dirinya sendiri. Fungsi sekolah yang disampaikan oleh M. 

Ali nantinya akan tertuang di dalam program-program yang dirumuskan oleh 

sekolah, baik yang bersifat akademik maupun non akademik. Selain dari 

program yang dirumuskan oleh sekolah dalam rangka membangun karakter 

religius siswa. Sekolah juga harus berupaya untuk memaksimalkan 

ketersediaan sarana dan prasarana, karena dapat membantu untuk 

meningkatkan karakter serta menanamkan nilai-nilai kepada siswa (Kautsar 

dan Edi, 2017: 259). Ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah akan sangat 

berpengaruh dalam membangun karakter siswa, khususnya dalam 

mengembangkan karakter religius siswa. 

Penyelenggaraan proses pendidikan yang berimplikasi pada 

pengembangan karakter merupakan hal mutlak yang wajib dilaksanakan di 

setiap jenjang pendidikan. Pendidikan karakter yang hakikatnya merupakan 

salah satu gerakan nasional dalam rangka membina generasi muda untuk 

memiliki etika yang baik, bertanggung jawab, serta peduli terhadap diri sendiri 

maupun orang lain (Wulandari dan Kristiawan, 2017: 291). Selain itu, 

pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan hal-hal baik dan hal-hal buruk 

kepada siswa, melainkan juga membangun kebiasaan-kebiasaan baik, sehingga 

nantinya akan membentuk karakter baik yang menjadi kepribadiannya.  

Banyak di antara pakar Pendidikan Islam menyatakan bahwa tujuan 

dari Pendidikan Islam adalah untuk membina pribadi seorang muslim yang 

sempurna serta taat ibadah. Selain itu, tujuan dari Pendidikan Islam adalah 

untuk membangun akhlak mulia bagi seorang muslim. Akhlak mulia dalam 
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islam biasa disebut dengan akhlaqul karimah, yang di dalamnya ada beberapa 

sifat, yaitu; istiqomah, tawadhu’, ikhtiar, tawakal, ikhlas, kaffah, tawazin , dan 

ihsan (Maghfiroh, : 2017: 209-210). Maka dari itu, Pendidikan Islam 

mencakup 3 aspek kehidupan, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan 

emosional, dan kecerdasan spiritual. Ketiga aspek tersebut harus ada dalam 

proses pendidikan, agar tetap dalam bingkai tawazin (keseimbangan). 

Setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Menurut Annis Titi 

Utami (2014) dalam Fatimah dan Budiono (2017: 113), siswa yang berkarakter 

religius yang cukup tinggi akan memiliki moral yang kokoh, sehingga tidak 

mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif yang terdapat di luar sekolah. 

Perbedaan tersebut akan sangat tampak jika dilakukan pengamatan sikap. 

Siswa yang berkarakter religius mengetahui bagaimana ia harus bersikap sesuai 

dengan kondisi dan situasi. Siswa yang memiliki karakter religius cenderung 

lebih disukai oleh banyak orang. Hal tersebut dikarenakan orang-orang akan 

merasa nyaman dengan sikap dan perilaku siswa tersebut. Nilai religius 

menjadi salah satu nilai karakter yang merupakan cerminan dari sikap serta 

perilaku yang taat dalam menjalankan perintah agama yang dianutnya, 

toleransi, serta hidup dalam naungan kerukunan dengan agama lain. Karakter 

religius sangat dibutuhkan oleh siswa dalam menghadapi perubahan zaman dan 

maraknya dergradasi moral di era ini (Wati dan Arif, 2017: 61) 

Di era yang serba modern sekarang ini bukan berarti tidak ada problem 

yang berkaitan dengan karakter, khususnya bagi para pelajar. Degradasi moral 

yang menjamur di era sekarang ini menjadi suatu momok bagi masyarakat. 
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Pergaulan bebas, minum-minuman keras, tawuran, pembunuhan, pencurian, 

dan berbagai tindakan yang merugikan pihak lainnya. Ironisnya, hal tersebut 

dilakukan oleh orang yang berpendidikan (Safitri, 2015: 173). Kasus tersebut 

tidaklah hanya dilakukan oleh pelajar yang bersekolah di sekolah biasa, 

melainkan juga dilakukan oleh siswa yang bersekolah di sekolah favorit. Hal 

tersebut tentunya menjadi pertanyaan tersendiri bagi banyak orang. Selain itu, 

dikhawatirkan akan timbul stigma bagi para orang tua untuk menyekolahkan 

anaknya di sekolah tertentu, karena khawatir akan terpengaruh buruk oleh 

teman-teman di sekolahnya. Dikutip dari Detik News (Wildansyah, S. 2019) 

bahwa telah terjadi tawuran antar dua kelompok remaja yang mengakibatkan 

tewasnya satu orang karena luka bacok di perut pada hari Minggu, 5 Mei 2019 

sekitar pukul 01.30 dini hari di Jakarta Pusat. Dikutip dari Kompas.com 

(Nugraha, Rizal Setyo. 2020) bahwa telah terjadi kasus klitih yang 

mengakibatkan meninggalnya seorang pemuda yang bernama Fatur Nizar 

Rakadio yang masih berusia 16 tahun di daerah Bantul, Yogyakarta. Kejadian 

tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2019. Kejadian tersebut bukanlah 

kejadian yang pertama, melainkan sudah banyak kasus serupa yang terjadi di 

kalangan pemuda di Indonesia. Dengan adanya kasus ini, lembaga pendidikan 

memiliki tantangan dalam menangani problematika moral anak bangsa yang 

kian menyusut.  

Permasalahan yang terdapat dalam dunia pendidikan khususnya dalam 

hal degradasi moral tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Lembaga 

pendidikan tidak hanya berkewajiban untuk membuat siswa-siswinya pandai 
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dalam hal pengetahuan dan pelajaran-pelajaran saja, melainkan juga 

berkewajiban untuk membentuk manusia yang bermoral sesuai dengan norma-

norma yang ada. Satuan lembaga pendidikan berbasis Agama Islam juga harus 

turut andil dalam membentuk siswa-siswi yang bermoral sesuai dengan norma 

agama dan norma-norma lainnya. Program-program yang dimunculkan oleh 

sekolah hendaknya berkorelasi pada pembentukkan akhlak mulia bagi siswa-

siswi. Tidak sekedar menjadi daya tarik sekolah, melainkan juga menjadi 

program utama bagi sekolah. Menurut Lockwood (1997) dalam Widodo (2018: 

70) bahwasannya pendidikan karakter berhubungan dengan sikap rencana 

sekolah yang disusun bersama dengan lembaga masyarakat dalam rangka 

membangun secara langsung dan sistematis perilaku muda, yaitu siswa. Selain 

itu, pentingnya sekolah memiliki budaya yang baik. Sebab, apabila budaya 

yang terdapat dalam sebuah sekolah itu buruk, maka akan berdampak pada pola 

dan perilaku siswa. Sebaliknya, jika budaya yang terdapat di dalam sekolah itu 

baik, maka siswa akan memiliki karakter yang baik secara natural (Jumroatun, 

Burhanuddin dan Sobri, 2018: 207). 

Madrasah ‘Aliyah Negeri (MAN) 1 Sleman merupakan sekolah yang 

memiliki strategi yang cukup signifikan dalam melakukan pengembangan 

karakter religius bagi siswa-siswinya. MAN 1 Sleman dapat menjadi salah satu 

contoh figur sekolah yang dapat dijadikan teladan bagi sekolah lain. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa sangat tertarik untuk 

membuat suatu penelitian dengan judul, “Strategi Pengembangan Karakter 

Religius Siswa Di Madrasah ‘Aliyah Negeri (MAN) 1 Sleman”.  
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B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja karakter religius yang dikembangkan pada siswa di MAN 1 

Sleman?  

2. Bagaimana strategi pengembangan karakter religius siswa di MAN 1 

Sleman? 

3. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 

pengembangan karakter religius siswa di MAN 1 Sleman? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui jenis karakter religius yang dikembangkan pada siswa di MAN 

1 Sleman. 

2. Mengetahui strategi pengembangan karakter religius siswa di MAN 1 

Sleman. 

3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan 

karakter religius siswa di MAN 1 Sleman. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, baik 

manfaat dalam ranah teoritis maupun dalam ranah praktis, yaitu: 

1. Kegunaan secara Teoretis 

a. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

tambahan dalam hal khasanah pengetahuan dan keilmuan dalam 

bidang Pendidikan Agama Islam. 
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b. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjabarkan 

kegiatan-kegiatan yang beorientasi pada pembentukkan karakter 

religius siswa. 

2. Kegunaan secara Praktis 

a. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

masukan yang mengarah kepada perbaikan kepada lembaga 

pendidikan, khususnya Madrasah ‘Aliyah Negeri (MAN) 1 Sleman 

terkait dengan program/kegiatan sekolah yang beorientasi pada 

pembentukkan karakter religius siswa. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada stake holder sekolah dalam menentukan program/kegiatan. 

E. Sistematika Pembahasan 

Direncanakan penulisan laporan penelitian (skripsi) nantinya terdiri 

dari Bagian Awal, Bagian Inti,  dan Bagian Akhir. Bagian Awal merupakan 

halaman-halaman formalitas yang terdiri atas sampul, halaman judul, halaman 

nota dinas, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman moto, 

halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan abstrak 

skripsi. 

Bagian Inti merupakan bagian pokok skripsi. Bagian ini terdiri atas lima 

bab. BAB pertama atau BAB I merupakan pendahuluan skripsi yang 

menguraikan latar belakang masalah yang berhubungan dengan pembahasan 

skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat hasil 

penelitian, dan sistematika pembahasan atau penulisan.  



 

9 

 

BAB II dimaksudkan sebagai uraian tentang tinjauan pustaka dan 

kerangka teori. Tinjauan pustaka menguraikan pustaka atau hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, tinjauan 

pustaka juga dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian-penelitan yang telah ada sebelumnya. Pada 

bagian akhir tinjauan pustaka, penulis/peneliti menegaskan otentisitas atau 

orisinalitas skripsi yang akan ditulis. 

Adapun kerangka teori berisi penjelasan mengenai teori-teori dasar 

yang secara langsung berkaitan dengan tema penelitian sebagaimana tampak 

pada judul skripsi.  Sub-sub pembahasan pada kerangka teori disusun secara 

sistematis sesuai dengan variabel yang ada bersumber pada teori-teori yang 

telah disusun oleh para pakar dengan mengacu pada sejumlah literatur dan hasil 

penelitian terdahulu. 

BAB III berisi uraian tentang metode penelitian. Di dalamnya 

dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penelitian seperti jenis 

penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian,  subyek penelitian, populasi, 

dan sampel, teknik pengumpulan data, penjelasan kredibilitas data, dan analisis 

dari data yang diperoleh.  

BAB IV berisi tentang uraian diskusi dan analisis terhadap data-data 

atau hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh. Pada bagian ini dijelaskan 

antara gambaran umum lokasi penelitian, profil responden, data yang 

diperoleh, kemudian diakhiri dengan analisis. 
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BAB V adalah bagian penutup skripsi. Pada bagian ini diuraikan dari 

hasil pembahasan pada bab terdahulu, rekomendasi atau saran, dan diakhiri 

dengan kata penutup. 

Adapun pada bagian akhir skripsi berisi instrument penelitian atau 

pedoman wawancara, surat permohonan ijin penelitian, surat keterangan telah 

melakukan penelitian, fotokopi kartu bimbingan, dan curriculum vitae. 

  


