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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan modal utama suatu bangsa. Martabat suatu bangsa 

sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Karena Pendidikan adalah salah satu 

komponen penting yang berpengaruh terhadap perkembangan dan pembangunan 

suatu bangsa. Pendidikan juga merupakan agen perubahan, agen sosial kontrol dan 

pembaharuan. Terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi kualitas  

pendidikan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan diantaranaya kematangan, 

kecerdasan, latihan, ulangan, motivasi, sifat-sifat pribadi seseorang, keadaan 

keluarga, guru, cara mengajar, alat-alat pelajaran, motivasi sosial dan lingkunan. 

Dengan pendidikan suatu bangsa dapat mengetahui jati dirinya dan mengembangkan 

jati diri tersebut sehingga dapat mengangkat derajat dan martabat bangsa karena 

masyarakat yang ada pada negara tersebut memiliki pengalaman akademik dan 

berwawasan luas. 

 Pendidikan sebagai wadah atau tempat untuk mentransfer ilmu pengetahuan 

dan keterampilan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi 

lebih. Kualitas sumber daya manusia yang baik dapat tercipta dengan didukung oleh 

pendidikan yang baik pula. Sebagaimana yang telah tertera dalam undang-undang 

No. 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 3 yang 

berisi tentang 

 



 

 

fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Bunyi Pasal 3 UU Sisdiknas adalah 

sebagai berikut: 

Pendidikan nasional berfungsi  mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan 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.
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Siswa sebagai peserta didik adalah sasaran utama dari tujuan pendidikan 

nasional yang termuat dalam Sistem Pendidikan Nasional. Dengan sekolah sebagai 

tempat merealisasikan tujuan pendidikan nasional, serta dengan adanya lembaga 

pendidikan tersebut maka proses pembentukan watak, dan pengembangan bakat 

potensial peserta didik dapat berjalan secara teratur dan sistematis. 

Jika kita melihat realita, maka lembaga pendidikan khususnya sekolah sebagai 

penyelenggaran tujuan pendidikan nasional tentunya memiliki peran penting dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk membentuk  karakter peserta didik 

yang baik, yakni sesuai dengan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka 

pembelajaran di dalam kelas saja tidak cukup untuk mencipatkan siswa yang 

memiliki karakter yang baik. Untuk membentuk karakter siswa adalah dengan  

pendidikan agama, karena pendidikan agama adalah pendidikan yang dapat 

diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal yang 

tujuannya untuk membentuk akhlak dan kepribadian yang baik sesuai ajaran 
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 agama yang dianutnya sehingga para peserta didik bisa menjadi siswa yang 

berkarakter. 

Oleh karena itu Peserta didik memerlukan pendukung proses belajar untuk 

menjadi siswa yang berkarakter, pendukung yang sesuai untuk pembinaan karakter 

adalah lingkungan non formal yang efektif dalam proses tersebut. Lingkungan non 

formal yang dimaksud adalah lingkungan kegiatan ekstrakurikuler khusunya kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan. 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan diluar jam pelajaran 

tatap muka yang dilaksanakan di sekolah atau luar sekolah untuk memperkaya 

atau memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari 

dari berbagai mata pelajaran dalam kurikulum.
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Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah adalah sebagai sarana penunjang bagi 

proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah yakni berguna untuk 

mengaplikasikan teori-teori dan praktek yang didapat saat belajar di kelas dan juga 

sebagai hasil nyata dari proses belajar serta dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler 

khususnya dibidang agama dengan harapan dapat meningkatkan pengembangan 

wawasan siswa, serta pemahaman yang tidak diajarkan di kelas saat belajar,  karena 

tidak termuat dalam satuan kurikulum yang telah di rancangkan oleh para pakar 

pendidikan. 

 Banyak  jenis kegiatan ekstrakurkuler di sekolah-sekolah, diantaranya ada 

PRAMUKA, PMR, PERSIK, ROHIS, FOKUSH, SIM  dan banyak lagi. Diantara 

kegiatan ekstrakurikuler, ada yang berskala internasional, nasional serta lokal. 

Ekstrakurikuler  yang  berskala lokal  hanya mencangkup wilayah daerahnya saja  
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seperti halnya kegiatan ekstrakurilkuler Semai Intelektual Muda (SIM) yang 

ada di Kabupaten Konawe Selatan yang diperuntukan peserta didik pada tingkat SMA 

(Sekolah Menengah Atas). Faktor yang mendorong adanya kegiatan ekstrakurikuler 

SIM ini adalah karena adanya motivasi dari para guru untuk lebih meningkatkat 

pemahaman para peserta didik di bidang agama khususnya agama Islam.  

Sebagaimana sekolah yang lainnya siswa yang nakal tentulah adanya, 

sebagaimana yang dikatakan oleh guru agama Islam di SMAN 11 Konawe Selatan 

yakni Safrudin (Guru PAI sekaligus Pembina SIM): 

Diantara para siswa yang ada, ada juga kelompok siswa (muslim) yang masih 

nakal, sering terlambat, dan bahkan yang tidak tau membaca al-Qur’an masih 

ada. Olehnya itu sasaran dari pembelajaran di SIM ini adalah para peserta didik 

yang belum paham tentang agama secara utuh, yang setelah mereka paham 

maka karakter yang baik akan tertanam dengan sendirinya seiring dengan 

pemahaman yang dimiliki.
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 Melihat dari pernyataan yang dikatakan oleh guru PAI SMAN 11 Konawe 

Selatan, penulis melakukan observasi dalam beberapa hari setelahnya. Observasi 

yang dilakukan selama tiga hari yang di mulai dari tanggal 16-18 oktober 2017 

memang ada beberapa siswa yang masih terlambat namun jumlah siswa yang 

terlambat tidak begitu banyak. Masalah lain yang didapat oleh penulis adalah adanya 

siswa yang sering duduk berduaan berpacaran di halaman sekolah, padahal di sekolah 

tersebut perkara pacaran di dalam lingkungan sekolah adalah hal yang dilarang dan 

tertera dalam buku saku siswa, dan setiap siswa yang sekolah di sekolah tersebut 

memiliki buku siswa. Masalah yang lain adalah seperti yang 
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 dikatakan oleh bapak guru adalah ada para siswa yang masih belum bisa membaca Al-

Qur’an, ada yang sudah bisa tapi belum terlalu lancar membacanya.  

Tabel 1.1 

Penilaian dari Uji Baca Al-Qur`An Kelas X.Mipa2 
NO NAMA NILAI KKM KET 

1 Adi Kusuma 65 70 TT 

2 Andriyanto 50 70 TT 

3 Indar Apriyanto 45 70 TT 

4 Alvin Alwiyatama 45 70 TT 

5 Indra 65 70 TT 

6 Rian Hidayat 70 70 T 

7 Dimas Syabab 60 70 TT 

8 Muhammad Saleh 75 70 T 

9 Muh. Rahmat Ar Rahman 80 70 T 

10 Ikfan Fajri 65 70 TT 

11 Muhammad Fadilah 70 70 T 

12 Rizal Adji Triswito 55 70 TT 

13 Maolan 50 70 TT 

14 Fhika Cahya Rahmadani 70 70 T 

15 Arif Budi Utomo 80 70 T 

16 Feri Andrianto 65 70 TT 

17 Hipnu Andrianto 65 70 TT 

18 Fikran Pradita 60 70 TT 

19 Dimas Yogi Rahmadani 65 70 TT 

20 Siti Maratus Soleha 70 70 T 

21 Nouvryanti Hastuti 75 70 T 

22 Sani Sujatrila 70 70 T 

23 Chandra Apriani 65 70 TT 

24 Puput Ismayani 65 70 TT 

25 Aisyah Sigiri 60 70 TT 

26 Friska Sagitadiani 70 70 T 

27 Wa ode Muljannah 85 70 T 

28 Nurul Annisa 85 70 T 

29 Dyah Ayu 65 70 TT 

30 Sinta Sulistiyani 60 70 TT 

31 Nur Laila 55 70 TT 

32 Safitri wulandari 50 70 TT 

33 Nurul Azizah 80 70 T 
KETERANGAN: 

T      :TUNTAS 

TT    :TIDAK TUNTAS 



 

 

Jika dilihat dari permasalahan di atas, adanya kegiatan ekstrakurikuler SIM 

(Semai Intelektual Muda) yang memilki berbagai kegiatan didalamnya dapat menjadi 

sarana belajar peserta didik yang telah didesain sedemikian rupa agar para peserta 

didik tidak jenuh ketika belajar dan lebih menggali minat para peserta didik untuk 

ikut serta dalam kegiatan ini. Berbagai kegiatan yang ada di SIM antaranya, 

TRADISI (Training Jati Diri Siswa), TRANSISI ( Training Motivasi Siswa), 

LOBSTER ( Latihan, Out Bond dan Sport Together), FD’’MASIF              (Forum 

Diskusi, Motivasi Agama, Intensif) atau belajar ngaji mingguan, KEMAH  

KARAKTER, dan AMT (Aktif Motivasi Training), latihan kultum setiap selesai 

sholat duhur berjamaah.  

Semai Intelektual Muda terdapat di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten 

Konawe Selatan pada tingkatan SMA, namun untuk membatasi jangkauan wilayah, 

peneliti mengambil sekolah yakni di SMAN 11 Konawe Selatan. SMAN 11 Konawe 

Selatan terletak di Lingkungan II, Kelurahan Landono, Kecamatan Landono, 

Kabupaten Konawe Selatan. Olehnya itu dari dasaar g pemikiran seperti ini penulis 

tertarik mengambil judul: Efektifitas Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan 

Semai Intelektual Muda Dalam Membentuk Karakter Siswa Di SMAN 11 

Konsel Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan. 

 

 

 

 



 

 

B. Fokus Penelitian 

Bertolak dari latar belakang di atas, adapun fokus penelitian dalam penelitian 

ini didasarkan pada ruang lingkup kajian tentang: 

1.  Efektifitas kegiatan ekstrakurikuler keagamaan Semai Intelektual Muda 

2.  Pembentukan karakter siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Konawe 

Selatan 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah terurai di atas, penulis menghasilkan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan Semai Intelektual 

Muda dalam membentuk karakter siswa di SMAN 11 Konawe Selatan? 

2. Bagaimana pengaruh efektifitas kegiatan ekstrakurikuler Keagamaan Semai 

Intelektual Muda terhadap karakter siswa di SMAN 11 Konsel? 

D. Tujuan Penilitian 

Setiap penulisan karya tulis ilmiah pasti memiliki tujuan penulisan penelitian, 

dan penelitiai ini dilakukan untuk menjawab masalah sebagaimana yang telah 

dirumuskan diatas. Tujuan penelitian adalah ”pernyataan mengenai apa yang hendak 

kita capai”.
4
 Oleh karenanya tujuan penelitian adalah  untuk memahami deskripsi dari 

rumusan masalah, dengan demikian tujuan penelitian ini adalah berikut: 
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1. Untuk mendeskripsikan perencanaan program kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan Semai Intelektual Muda di SMAN11 Kon-awe Selatan. 

2. Untuk mendeskripsikan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan SIM dalam 

membentuk karakter siswa di SMAN 11 Konawe Selatan 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini penulis diharapkan bisa memberikan kontribusi 

kepada para pembaca, baik itu kontribusi secara teoritis maupun secara praktis. 

 1. Secara Teoritis 

 Penelitian ini diharapakn dapat memberikan pengalaman dan wawasan baik 

itu kepada Kepala Sekolah dan bagi Guru tentang betapa pentingnya pendidikan 

karater. Serta untuk membentuk moralitas, etika dan nilai religius siswa yang sesuai 

dengan ajaran agama islam serta juga dapat mengantarkan peserta didik dalam 

mencapai tujunnya. 

2.  Secara Praktis 

a) Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapakan mampu menumbuhkaninspirasi dan inovasi 

Kepala Sekolah serta para guru-guru dalam pendidikan karakter siswa yang telah 

ada. 

b) Bagi Lembaga 

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan wawasan dan 

membangunkan pihak sekolah akan pentingnya pendidikan  karakter di 



 

 

sekolah serta memeliharanya agar tetap ada yang kemudian menjadi ciri khas 

yang dapat diaplikasikan baik diluar maupun lingkungan sekolah. 

c) Bagi Siswa 

Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dapat menjadi sarana untuk 

pembinaan karakter siswa di SMAN 11 Konawe Selatan 

d) Bagi Peneliti 

Dengan penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat 

bagi penelitian dan juga agar peneliti menyadari bahwa karakter baik dalam suatu 

lembaga pendidikan penting adanya serta dapat diimplementasikan dalam 

kehidupan masyarakat. 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan dalam memaknai maksud dan tujuan 

penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan definisi operasional dari permasalahan 

penilitian. Adapun yang dimaksud: 

1. Efektifitas Kegiatan Ekstrakurikuler adalah pemanfaatan waktu belajar diluar 

jam mata pelajaran sekolah yang termuat dalam satu wadah atau kelompok 

belajar yang dilakukan secara kolektif untuk menambah wawasan dan 

khasanah keilmuan peserta didik. 

2. Semai  Intelektual Muda (SIM) adalah kegiatan ekstrakurikuler pendidikan 

karakter yang berbasis agama Islam yang memiliki visi untuk menciptakan 

generasi yang memiliki karakter religius yang berlandaskan IMTAQ dan  

3. IPTEK Dalam Pembinaan Karakter Religius Siswa Di SMAN 11 Konawe 

Selata 


