
BAB I 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Bangsa yang maju pada hakikatnya tidak dilihat dari 

melimpahnya kekayaan dan hebatnya alat-alat kerja yang 

dimiliki. Akan tetapi dapat dilihat berdasarkan kualitas sumber 

daya manusia yang dimilikinya itu dapat mengelola dan 

memanfaatkan kekayaan dengan sebaik-baiknya. Agar bisa 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas proses yang 

harus dilakukan adalah dengan pendidikan, proses ini akan 

menumbuhkan potensi-potensi pribadi manusia secara utuh. Oleh 

sebab itu, menjadi keharusan dengan diadakannya pendidikan 

secara merata sehingga akan muncul potensi-potensi sumber 

daya manusia Indonesia yang utuh dan menyeluruh (Fatah 

Syukur, 2013:37).  

Pendidikan adalah suatu proses atau upaya dalam 

menjadikan manusia yang berkualitas, baik itu kualitas 

intelektual maupun kualitas mental. Sebagaimana terdapat di 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 :  

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, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
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Berdasarkan pengertian di atas bahwa pendidikan pada 

dasarnya merupakan aktivitas yang didalamnya terdapat suatu 

proses pembelajaran antara pendidik dan peserta didik. Tujuan 

dari pendidikan itu adalah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhklak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Dengan pengertian ini 

maka pendidikan tidak terlepas dari nilai-nilai agama, khususnya 

nilai-nilai agama Islam.  

Pendidikan yang bersumber dari ajaran Islam merupakan 

segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah 

manusia menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) 

sesuai dengan norma Islam (Achmadi, 2005:28-29). Pendidikan 

agama Islam sebagai suatu bidang kajian atau mata pelajaran 

diberikan secara formal mulai dari tingkat TK sampai perguruan 

tinggi dan secara non formal melalui pendidikan di rumah 

dengan keluarga yang memegang peranan penting (Maragustam, 

2010: 123).  

Hasil yang diharapkan pendidikan Islam menurut Daradjat 

adalah terbentuk peserta didik yang dapat memahami dan 

mengamalkan ajaran Islam serta menjadikannya pandangan 

hidup (way of Life) dengan mengajarkan ajaran Islam kepada 

peserta didik, membimbingnya dan mengembangkan fitrahnya 
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dengan baik. Oleh karena itu peran guru sangat penting, apabila 

ia mampu memahami arah pendidikan Islam tersebut maka 

peserta didik mampu hidup bermasyarakat sesuai dengan norma 

Islam (Daradjat, 2000: 86).  

Berdasarkan pendapat Daradjat tersebut, peran guru 

sangatlah urgen dalam usahanya mengantarkan peserta didik 

mencapai tujuan pendidikan Islam. Guru berada dalam posisi 

paling depan dalam membina dan mendidik perilaku peserta 

didiknya ketika di sekolah, karena gurulah yang berhadapan 

langsung dengan peserta didik. Ia menjalin seni komunikasi 

dengan peserta didiknya. Hubungan mental keduanya sangat 

intens baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Lebih jelas, Jalaluddin (2001: 19) menegaskan urgennya 

peran seorang guru, khususnya guru pendidikan agama Islam 

terhadap peserta didik sebagai berikut :  

Guru merupakan salah satu unsur yang berpengaruh 

terhadap proses pembinaan moral siswa. Kedudukan guru 

terutama guru agama Islam memiliki peran yang sangat 

penting dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja. 

Karena pada dasarnya tugas guru pendidikan agama Islam 

dalam membentuk akhlak remaja (siswa) yang 

berkepribadian muslim. 

 

Pendapat Jalaluddin di atas sudah bisa menjadi acuan 

bahwa peran guru itu sangatlah berpengaruh terhadap proses 

pembentukan karakter peserta didik. Terutama guru pendidikan 

agama Islam yang mempunyai tugas untuk membentuk karakter 
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peserta didik agar menjadi insan kamil yang sesuai dengan Al-

Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.  

Karakter yang bersumber dari ajaran agama Islam ini 

penting mengingat salah satu bentuk karakter yang sulit untuk 

ditanamkan kepada peserta didik adalah karakter religius. 

Karakter religius merupakan salah satu bentuk karakter dari 18 

karakter yang ada. Adapun 18 karakter tersebut yaitu religius, 

jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demoratis, 

rasa ingin tau, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli 

sosial, dan tanggung jawab (Bahri, 2004: 28-29).  

Religius merupakan internalisasi nilai-nilai agama dalam 

diri seseorang. Internalisasi berkaitan dengan kepercayaan 

terhadap ajaran-ajaran agama baik di dalam hati maupun ucapan. 

Kepercayaan ini kemudian diaktualisasikan dalam perbuatan dan 

tingkah laku sehari-hari. Ajaran yang telah didapat akan di 

praktekakan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bentuk 

tindakan nyata maupun di dalam jiwa seseorang yang tujuannya 

untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya (Aviyah dan Farid, 

2014: 127).  

Dengan demikian, karakter religius sangat penting 

ditanamkan kepada peserta didik. Persoalannya adalah sulitnya 

menanamkan karakter religius tersebut kepada peserta didik. 

Mulai dari rencana pembelajaran yang kurang matang, strategi 
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yang kurang tepat dan evaluasi yang kurang pas. Padahal melihat 

pendidikan karakter di zaman modern ini sedang mengalami 

penurunan yang sangat pesat, hal ini dapat dilihat dari generasi 

muda yang hampir hancur dan rusak.  

Berdasarkan berita di detiknews.com telah viral video di 

media sosial terhadap lima orang siswa yang mengganggu guru 

di dalam kelas. Dalam video yang berdurasi 24 detik itu, Joko 

seolah ditendang hingga sebelah sepatunya lepas. Namun pihak 

sekolah memberikan keterangan hal itu hanya bercanda. 

Kemudian pada liputan6.com kepala Badan Narkotika Nasional 

(BNN) mengungkapkan adanya peningkatan pengguna narkoba 

di kalangan remaja hingga delapan persen. Hal itu disampaikan 

dalam acara peringatan hari anti narkotika Internasional 2019. 

Selain itu, berita yang bersumber dari 

Sukabumiupdate.com yang menginformasikan adanya aksi 

tawuran yang terjadi di Cicurug seorang korban luka parah, 

motifnya dendam antar sekolah. Salah satu korban tawuran 

dengan inisial NF mengalami luka cukup parah di kepalanya 

hingga dilarikan ke RS Bhakti Medicare namun tak sanggup 

menanganinya hingga dirujuk ke RSUD Syamsudin SH. 

Tawuran ini merupakan yang kedua kalinya antara sekolah 

korban dan sekolah lawan.  

Berdasarkan berita di atas, dapat diperjelas bahwa 

dekandensi karakter pelajar sangat jelas. Oleh karena itu, penting 
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menanamkan karakter yang bersumber dari nilai ajaran agama 

Islam kepada peserta didik sebagai solusi daripada masalah 

pendidikan dan karakter pelajar khususnya. Poin pentingnya 

adalah “bagaimana” guru menanamkan karakter religius kepada 

peserta didik di sekolah.    

Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan 

pada hari rabu, 13 Febuari 2019 bertempat di SMP 

Muhammadiyah Imogiri. Siswa-siswi di sekolah SMP 

Muhammadiyah Imogiri masih kurang dalam hal religiusnya 

terlihat adanya murid yang makan dan minum berdiri dengan 

menggunakan tangan kiri, sopan santun terhadap yang lebih tua 

masih perlu diperbaiki, kurangnya kesadaran ketika waktu sholat 

dhuha dan dhuhur berjamaah di masjid.  

Adanya masalah religius yang terjadi di SMP 

Muhammadiyah Imogiri, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut terkait “Peran Guru Pendidikan Agama 

Islam Dalam Membentuk Karakter Religius Siswa Di SMP 

Muhammadiyah Imogiri”. Peneliti ingin melihat bagaimana guru 

dalam membentuk karakter peserta didik melalui pelajaran 

pendidikan agama Islam.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pemahaman guru pendidikan agama Islam 

mengenai pembentukan karakter Religius di SMP 

Muhammadiyah Imogiri? 

2. Bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam 

pembentukan karakter religius siswa di SMP 

Muhammadiyah Imogiri? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman guru 

pendidikan agama Islam mengenai pembentukan karakter 

religius di SMP Muhammadiyah Imogiri 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran guru 

pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter religius 

di SMP Muhammadiyah Imogiri. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari rumusan masalah dan 

tujuan masalah memuat dua hal, yaitu:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sumbangan penulis dalam memperkaya ilmu 

pengetahuan.  
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b. Hasil penelitian dapat diterapkan dalam mengatasi 

masalah pendidian terkait pembentukan karakter 

peserta didik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, untuk mengembangkan disiplin keilmuan 

yang penulis miliki, menambah wawasan penulis, dan 

mendapatkan pengalaman tentang pendidikan karakter 

melalui guru pendidikan agama Islam. 

b. Untuk guru, sebagai contoh dalam pendidikan karakter 

peserta didik yang berkualitas.  

c. Untuk sekolah, sebagai tempat yang bermanfaat untuk 

menambah keilmuwan pendidikan terutama dalam 

bidang pembentukan karakter yang telah diajarkan oleh 

gurunya. 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 

lima (5) bab. Lima (5) bab tersebut menguraikan secara singkat 

gambaran umum skripsi yang diajukan. Ke-lima bab itu 

diantaranya :   

Halaman awal mencakup halaman-halaman yang terdiri 

dari halaman sampul yang di dalamnya meliputi judul penelitian, 

nama, nomer mahasiswa dan nama almamater. Kemudian di 

halaman judul, halaman nota dinas, halaman pengesahan, 

halaman pernyataan keaslian, halaman moto, halaman 
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persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, 

halaman abstrak.  

Bab I menguraikan latar belakang masalah mengarah 

kepada penelitian yang akan dilakukan, kemudian dari latar 

belakang masalah dirumuskan sebuah rumusan masalah yang 

sesuai dengan judul yang akan diteliti. Kemudian dilanjutkan 

pada tujuan penelitian yang berisi hal-hal penting yang merujuk 

kepada hasil dari penelitian, kemudian setelah tujuan penelitian 

dilanjutkan kepada kegunaan penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II menguraikan tentang tinjauan pustaka atau 

penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian saat 

ini serta menyajikan persamaan perbedaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Lalu 

terdapat juga kerangka teori. Dimana, kerangka teori sangat 

berpengaruh pada penelitian yang sedang dikerjakan, karena 

kerangka teori bisa dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan 

penelitian. 

Bab III berisi tentang uraian metode penelitian yang nanti 

akan digunakan dalam proses pengambilan data penelitian.  

Kemudian pada bagian ini juga menyebutkan keberadaan lokasi 

penelitian dan juga subyek penelitian secara terperinci. Lalu 

terdapat teknik pengumpulan data dan analisis data yang berguna 
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bagi peneliti untuk menentukan pengambilan data dan memilih 

data yang tepat.  

Bab IV berisi tentang informasi sekolah mulai dari letak 

geografis, visi misi, jumlah peserta didik dan pendidik serta 

sejumlah prestasi siswa diberbagai bidang. Lalu terdapat juga 

hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari wawancara 

dan dokumentasi dari sekolah tersebut. 

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari 

penelitian yang telah dilakukan. Ada juga saran-saran yang 

ditujukan untuk kepala sekolah, guru pendidikan agama Islam 

dan guru-guru yang lain serta orangtua siswa. Dan diakhiri 

dengan penutup yang berisi tentang ucapan terimakasih karena 

telah menulis penelitian ini. 

Pada bagian akhir yaitu berisi uraian daftar pustaka yang 

merupakan berbagai sumber peneltian berupa jurnal, buku dan 

skripsi-skripsi terdahulu. Kemudian ada lampiran-lampiran yang 

berisi tentang panduan observasi, panduan wawancara dan 

panduan dokumentasi dalam pengambilan data. Serta terdapat 

hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para 

responden, ada juga hasil observasi dan hasil dokumentasi. Lalu 

yang terakhir riwayat hidup peneliti. 


