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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Islam merupakan agama yang sempurna dimana di dalamnya mengajarkan 

pondasi kehidupan yang kokoh. Semakin tinggi pemahaman seseorang tentang 

agama Islam, maka semakin bijak dalam menapaki kehidupan. Hal ini sesuai 

dengan falsafah padi, semakin tua semakin merunduk. 

Seiring berkembangnya zaman, nilai-nilai Islam mulai bergeser, bukan 

ajaran Islam yang berubah melainkan umat Islam sudah tidak menerapkan secara 

totalitas ajaran tersebut. Untuk mengembalikan kejayaan umat Islam di masa 

kekinian maka membutuhkan kerja keras dan keseriusan bagi pemeluknya untuk 

benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan. Hal 

yang terkecil dalam implementasinya dimulai dari diri sendiri kemudian kepada 

keluarga dan lingkungan sekitar. Adapun tehniknya agar nilai-nilai tersebut 

dipahami sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan yaitu dengan mengadakan 

kegiatan pendidikan Islam baik di lingkungan informal, non formal dan formal. 

Tujuan pendidikan Islam tentu relevan dengan tujuan pendidikan umum di 

negeri ini. Telah diketahui bersama bahwa pendidikan umum sesuai dengan tujuan 

pendidikan Islam. Jika pendidikan Islam bertujuan membentuk insan kamil maka 

pendidikan umum juga bertujuan membentuk siswa yang berkepribadian. Pada 

dasarnya tujuan pendidikan endingnya akan mencapai pada kesempurnaan 

individu agar menjadi lebih baik.  
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Sesuai dengan amanat Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan tujuan pendidikan secara umum yaitu:  

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
untuk berkembangnya potensi siswa 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.1 
 

Berdasarkan amanat Undang-Undang di atas, dapat dijelaskan bahwa 

tujuan pendidikan dikelompokan menjadi dua bentuk yaitu tujuan umum dan 

khusus. Tujuan umum yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan yang 

lebih khusus adalah mengembangkan potensi siswa. Pada dasarnya keduanya 

adalah satu kesatuan yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bila 

bangsa ini cerdas maka kemajuan akan mudah diraih yang terlebih martabat 

bangsa akan terangkat sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.  

Pengembangan potensi siswa erat kaitannya dengan perilaku keseharian. 

Untuk meningkatkan prilaku positif, sekolah saat ini memiliki program yaitu 

pendidikan karakter atau diidentikan dengan pendidikan akhlak. Karakter juga 

dianggap sama dengan kepribadian. Kepribadian merupakan “ciri atau 

karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari 

bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa 

kecil, dan juga bawaan seseorang sejak lahir”2.Agar siswa memiliki karakter yang 

baik, maka membutuhkan kerja keras dalam pembinaan yang sungguh-sunguh. 

                                                                 
1Pemerintah RI, Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003, (Tp.P., T.T., 2003), h. 4 
 
2Koesoema, Pendidikan Karak ter: Strategi Mendidik  Anak di Zaman Global, (Jakarta: 

Grasindo, 2010), h. 80 
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Sebagai upaya membangun karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan 

dibina sejak anak memasuki usia dini. Usia dini merupakan masa kritis bagi 

pembentukan karakter seseorang.3 Pada dasarnya perkembangan siswa 

dipengaruhi tiga lingkungan pendidikan pendidikan formal (sekolah), informal 

(keluarga) dan non formal (masyarakat). Ketiga lingkungan ini saling mendukung 

dalam upaya mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter. Logikanya 

bahwa siswa yang baik di rumah belum tentu baik di lingkungan formal dan non 

formal. Hal itu disebabkan jika di lingkungan informal perilaku anak selalu 

diawasi oleh orang tuanya sedangkan anak akan melakukan perubahan perilaku 

setelah keluar dari rumah dalam hal ini menuju ke sekolah. Banyak faktor ekternal 

yang dapat mempengaruhi perkembangan anak yaitu lingkungan bermain baik di 

sekolah maupun di masyarakat. Sehingga tidak ada jaminan anak yang baik 

prilakunya di rumah akan baik pula di luar rumah. Fakta empiris menunjukkan 

bahwa terdapat kasus siswa SMP Negeri 4 Jakarta yang melakukan tindakan 

amoral di lingkungan sekolah.4, dan kegiatan seks siswa Situbondo.5  Pada 

hakekatnya anak tersebut ketika berada di rumah selalu mendapat pemantauan 

dari orang tuanya masing-masing akan tetapi ketika berada di luar rumah banyak 

faktor eksternal yang memepengaruhi untuk melakukan prilaku menyimpang 

tersebut.  

Pendidikan   karakter   di  sekolah   berhubungan   erat dengan  manajemen 

 sekolah. Manajemen yang dimaksud adalah bagaimana pembinaan karakter yang 

direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam berbagai rangkaian kegiatan 

                                                                 
3Malawi,Perkembangan Siswa, (Madiun: IKIP PGRI Madiun, 2010), h. 3 
4(Berita Trans 7, 26 Oktober 2013). 
5. (Kabar Siang TVOne 4 Juni 2013) 
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di sekolah. Pembinaan meliputi implementasi nilai-nilai yang perlu ditanamkan 

kepada siswa. Dengan demikian, manajemen sekolah merupakan salah satu media 

yang dapat digunakan untuk pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan karakter 

harus dapat membawa siswa ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan 

nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata. Permasalahan 

pendidikan karakter yang selama ini ada di sekolah perlu segera dikaji, dan dicari 

solusinya. Hal ini dilakukan karena di sekolah nilai-nilai pendidikan karakter 

dapat diajarkan pada proses belajar mengajar. 

Adapun salah satu bentuk kegiatan mengimplementasikan pendidikan 

karakter di sekolah yaitu melalui pembinaan keagamaan di musala  sekolah, 

pembinaan dikemas dalam bentuk penyampaian materi-materi keagamaan. Secara 

tidak langsung eksistensi musala  dapat dimanfaatkan dengan baik. Selain materi 

keagamaam pembinaan juga dapat dilakukan dengan materi-materi budaya 

kearifan lokal. Jika dipadukan antara keduannya maka akan membentuk siswa 

yang berkepribadian. 

Musala selain sebagai tempat ibadah berfungsi juga sebagai tempat 

pembinaan. Disitulah siswa dibina supaya memegang teguh keutamaan, cinta 

kepada ilmu pengetahuan, mempunyai seperangkat pengetahuan sosial serta sadar 

tentang hak dan kewajiban guna merealisasikan ketaataan kepada Allah SWT baik 

dalam menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 

Mengulas kembali sejarah bahwa pertama kali Rasulullah hijrah tempat 

yang pertama kali dibangun adalah tempat ibadah (masjid). Masjid merupakan 

tempat melakukan pembinaan baik secara spritual, sosial dan ekonomi. Di masjid 
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strategi pengembangan Islam juga dibicarakan, sehingga pengetahuan umat Islam 

umumnya dibangun di masjid. Melihat fakta tentunya hal ini memberikan konsep 

baru bagi para pengembang pendidikan bahwa perlu adanya musala  di sekolah 

sebagai sarana pengembangan karakter siswa.  

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa fungsi musala 

berperan dalam menumbuhkembangkan karakter, mental dan kepribadian siswa. 

Oleh sebab itu, dengan adanya Musala  diharapkan segala problema pendidikan 

yang menyangkut pembinaan siswa dapat diatasi. Dengan kata lain,musala dapat 

dimanfaatkan dalam proses penanaman nilai-nilai keagamaan kepada siswa. Hal 

ini sesuai dengan tujuan didirikannya musala yaitu sebagai sarana pembinaan 

agama siswa dalam hal ini ibadah, praktek yang berhubungan dengan materi 

pelajaran, tempat untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler, untuk melatih 

berorganisasi, dan berdiskusi. 

Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan karakter anak juga terjadi 

di SMA saat ini. Banyak siswa SMA di Kecamatan Laeya masih memiliki prilaku 

kurang terpuji diantaranya adalah tidak sopan terhadap guru, merokok, berkelahi, 

bolos, membuang sampah disembarang tempat dan tidak disiplin. Seharusnya 

sebagai anak berpendidikan, siswa memiliki karakter yang baik. Nilai-nilai 

karakter yaitu relegius, jujur, toleransi, disiplin dan kerja keras. Padahal faktanya 

SMA di Kecamatan Laeya untuk saat ini telah memiliki musala. Walaupun kita 

harus mengetahui bahwa dari dua SMA yang ada di Kecamatan Laeya keduanya 

berstatus sebagai sekolah negeri, tetapi fasilitas fisik musala yang dimiliki 

berbeda. SMA Negeri 3 Konawe Selatan memiliki fasilitas bangunan musala lebih 
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baik, jika dibandingkan dengan fasilitas yang dimiliki SMA Negeri 17 Konawe 

Selatan, yang mengalihfungsikan laboratorium IPA menjadi musala, karena 

dianggap lebih memiliki nilai manfaat karena laboratorium dimaksud tidak 

didukung fasilitas peralatan laboratorium yang memadai. Dari perbedaan 

ketersediaan fisik bangunan musala SMA di Kecamatan Laeya, pemanfaatannya 

belum maksimal. Tentunya dengan permasalahan tersebut sekolah tidak hanya 

diam melainkan berupaya keras untuk membentuk karakter yang hilang melalui 

berbagai pembinaan dan menghidupkan lagi kegiatan di musala. 

B. Fokus Penelitian  

Fokus dalam penelitian ini yaitu pertama, pada karakter siswa  SMA di 

Kecamatan Laeya. Kedua, fungsi musala sekolah dalam pembentukan karakter 

siswa SMA di Kecamatan Laeya, Ketiga, faktor pendukung dan penghambat 

pembentukan karakter siswa SMA di Kecamatan Laeya. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan fokus penelitian di atas, yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakter siswa SMA di Kecamatan Laeya ?  

2. Bagaimana fungsi musala sekolah dalam pembentukan karakter siswa SMA 

di Kecamatan Laeya ? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat serta solusi mengatasi hambatan 

dalam pembinaan karakter siswa SMA di Kecamatan Laeya ? 

D. Tujuan Penelitian  
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Untuk mempertajam orientasi penelitian maka perlu dikemukakan tujuan 

penelitian.Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan karakter siswa SMA di Kecamatan 

Laeya. 

2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan eksistensi musala  

sekolah dalam pembentukan karakter siswa SMA di Kecamatan Laeya; 

3. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan faktor pendukung dan 

penghambat serta solusi mengatasi hambatan dalam pembinaan karakter 

siswa SMA di Kecamatan Laeya.  

E. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini 

dapat berguna bagi kepentingan bersama baik secara teoritis maupun secara 

praktis.  

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat dijadikan sumbangan 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam memberikan seperangkat pemahaman 

serta pengembangan konsep tentang eksistesi musala  sekolah khusunya dalam 

lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Laeya. Adapun idealnya 

berdasarkan karakter dan kebutuhan lembaga pendidikan dengan tuntutan 

kemajuan ilmu dan zaman. 

2. Manfaat  Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat 

digunakan oleh berbagai pihak antara lain:Pertama, bagi para penentu 
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kebijakan khusunya pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait seperti Dinas 

Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe Selatan, sekolah, dan kepala sekolah, 

penelitian ini dapat dijadikan data atau informasi atau acuan sebagai sampel 

penelitian dengan melihat betapa pentingnya keberadaan musala sekolah  

sebagai sarana pengembangan karakter siswa. 

Kedua, Secara khusus bagi pihak sekolah yang dijadikan objek 

penelitian yaitu SMA di Kecamatan Laeya, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

referensi kepustakaan sekaligus salah satu peluang untuk mengembangkan 

sistem pendidikan yang relevan dalam mencetak kader bangsa yang lebih 

unggul dengan kemampuan emosional spiritual (ESQ), dan intelektual (IQ). 

Ketiga, bagi masyarakat pada umunya dan kepada rekan-rekan 

mahasiswa maupun penulis lain yang berkeinginan melanjutkan penelitian ini 

pada obyek yang lebih faktual, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan 

kepustakaan. 

 Keempat, bagi peneliti penelitian ini dilakukan untuk menambah ilmu 

pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman tentang Agama Islam terhadap 

sebuah informasi atau fakta yang terjadi berkaitan dengan judul yang diangkat. 

F. Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, maka 

penulis menguraikan variable dari  judul penelitian, yaitu: 

1. Eksistensi musala  sekolah adalah keberadaan musala  sekolah yang berfungsi 

sebagai sarana ibadah, sarana edukasi/pembinaan, dan lembaga keagamaan 

bagi siswa SMA di Kecamatan Laeya; 
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2. Karakter siswa adalah cara berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri  khusus 

setiap siswa pada kehidupan dan kegiatan kerjasama baik dalam lingkup 

sekolah, keluarga, masyarakat,  bangsa  dan  negara. Karakter siswa yang 

dimaksudkan seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, dan kerja keras.  

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kajian 

penelitian ini berarti fungsi dari keberadaan musala  sekolah sebagai sarana 

pembinaan dalam hal ini penanaman nilai-nilai pendidikan karakter yang akhirnya 

dapat membentuk cara berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri  khusus setiap 

siswa pada kehidupan, baik dalam lingkup sekolah, keluarga, masyarakat,  bangsa  

dan  negara.  

 

 

 


	2.pdf

