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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia  merupakan makhluk  ciptaan Allah Swt yang paling sempurna 

diantara makhluk ciptaan Allah Swt yang lain karena diberikan kelebihan berupa 

akal pikiran untuk diberdayakan demi beribadah kepada Allah Swt. Berdasarkan 

fitrah manusia itu suci baik  hati maupun jiwa, namun demikian manusia juga 

mempunyai kelemahan yaitu sifat-sifat manusiawi berbentuk nafsu dan amarah 

dan hal yang bersifat duniawi lainnya yang menimbulkan fitrah manusia itu tidak 

berjalan dan berkembang sebagaimana mestinya. Tetapi semua itu bisa diarahkan 

dan dikendalikan agar fitrah yang telah ada sejak lahir tetap di jaga. Ada berbagai 

cara untuk menjaga dan mengembangkan fitrah (potensi yang positif) dalam diri 

manusia salah satunya melalui pendidikan. 

Pada dasarnya pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualintas sumber 

daya manusia, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang Nasional 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Bab II pasal 2 tentang 

fungsi dan tujuan pendidikan nasional bahwa: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha ES, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
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 mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung 

jawab.”1 

 

Berdasarkan UU Sisdiknas di atas, salah satu ciri manusia berkualitas 

adalah mereka yang tangguh iman dan takwanya kepada Allah SWT. Pendidikan 

Agama Islam bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang Agama, tetapi 

bagaimana mengarahkan siswa agar memiliki kualitas iman, taqwa, dan akhlak 

mulia. Pembentukan karakter siswa idealnya dilakukan secara sinergis, baik oleh 

guru, perangkat sekolah, masyarakat dan dengan keterlibatan aktif siswa. Sebagai 

pendidik harus memiliki sifat professional dalam mendidik siswa.Dalam Jurnal 

Education Leadership sebagaimana yang dikutip oleh Hasniyati Gani Ali bahwa 

ada lima ukuran seorang guru dinyatakan professional yaitu, memiliki komitmen 

pada siswa, menguasai bahan ajar, memantau kemampuan belajar siswa dan lain 

sebagainya. 

Adapun strategi yang peneliti maksud dalam judul ini yaitu pendidikan 

secara langsung dan pendidikan tidak secara langsung. Contoh pendidikan secara 

langsung yaitu teladan, anjuran, nasehat, latihan dan pembiasaan. Sedangkan 

contoh pendidikan tidak secara langsung yaitu larangan dan hukuman. 

Berbagai upaya pemecahan masalah dalam proses aplikasi pendidikan. 

Tidak sedikit pemikir pendidikan terlibat dalam memberikan konsep-konsep 

tentang pendidikan masa depan, tetapi seiring dengan perkembangan zaman maka 

berkembang pula masalah tersebut, sehingga konsep yang diberikan terkadang 

                                                           
1
 Departemen pendidikan Nasional, UUSN NO.20 Tahun 2003 tentang pendidikan 

Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 7 



3 
 

 

 

menjadi kadaluarsa saat digunakan pada waktu mendatang. Mengenai masalah 

pendidikan nasional, lebih jauh Tilaar mengemukakan bahwa: 

“Sedikitnya ada tujuh masalah pokok sistem pendidikan nasional yaitu 

menurunya akhlak dan moral paserta didik, pemerataan kesempatan belajar, 

rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan, status kelembagaan, 

manajemen pendidikan dan sumber  daya yang belum profesional.”2 

 

Mengacu pada pemikiran tersebut, salah satu masalah yang paling penting 

dalam dunia pendidikan adalah rendahnya moral dan akhlak siswa. Penyebabnya 

juga sanagat kompleks yakni lingkungan sekolah yang tidak kondusif, 

melemahnya pengawasan guru dan komponen pendidikan lain, serta akses 

kemajuan peradaban dan modernitas.
3
 Keterlibatan siswa pada permasalahan 

tersebut menunjukan melemanya nilai moral yang melekat pada dirinya, sehingga 

sekecil apapun permasalahannya langsung dengan mudah memancing persoalan 

yang lebih besar. Misalnya berawal dari saling mngejek kemudian berlanjut 

perkelahian masal. Sehingga perilaku menyimpang ini, tersimpan dendam di 

anatara mereka dan suatu saat dendam itu akan memuncak.4 Beberapa faktor 

penyebab masalah tersebut yang bersumber pada tiga keadaan yang terjadi 

dilingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu cara 

untuk mengatasinya merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, guru, 

sekolah dan masyarakat. 

Dengan kata lain pendidikan merupakan persoalan hidup dan kehidupan 

dan seluruh proses hidup dan kehidupan adalah proses pendidikan, maka 

                                                           
2
E. Mulyasa, kurikulum berbasis kompetensi, (Bandung: Remaja Rodakarya, 2005), hal. 

4 
3
Isjoni, Gurukah Yang di Persalahkan,  (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2012), hal.39 

4
Moeljono Notosoedirjo, Kesehatan Mental Konsep dan Penerapannya, ( Malang: 

UMM Press, 2005), hal. 184  
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pendidikan Islam pada dasarnya hendak mengembangkan padangan hidup Islami 

yang diharapkan tercermin  dari sikap hidup dan keterampilan hidup Islami 

sehingga akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara 

sempurna lahir dan batin, material, spiritual, dan moral, sebagai cerminan dari 

nilai-nilai ajaran Islam.  

Agama Islam diturunkan untuk meluruskan perilaku manusia dan segala 

bentuk kehidupan yang bersifat individu maupun sosial, maka mustahil bagi 

Allah memberikan beban atau cobaan yang melebihi kemampuan hamba-Nya 

karena Allah maha tahu akan hamba-Nya baik jasmani maupun rohani 

sebagaimana yang di jelaskan dalam Al-Qur’an QS. Al-Baqarah: (2): ayat 286, 

sebagai berikut: 

 
َ

�  �ُِ�ّ	َُ
ُ ٱ �َ�َ�ۡ� وََ��َۡ�َ�� َ��  
َ
� ��َ ��َ

َ
� ۚ��َ�َ� وُۡ

�
 ۡ#"ََ�َ�ۡ�ۗ ٱَ ۡ�ً�� إِ�

Terjamannya:  

Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya ia mendapa pahala dari kebaikan yang diusahakannya 

dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. 

 

Berdasarkan ayat diatas salah satu lemah lembut Allah swt kepada 

makhluknya dan kasih sayangnya serta kebaikannya. Oleh karena itu, Allah swt 

tidak membebani sesuatu yang mereka tidak sanggup memikulnya. Pada dasarnya 

perintah dan larangan tidaklah memberatkan seseorang. Allah swt  

memerintahkan hamba-Nya sebagai rahmat dan ihsan-Nya.  

Berkaitan dengan hal tersebut, maka guru Pendidikan Agama Islam 

merupakan salah satu unsur yang berpengaruh terhadap proses pembinaan 

mendidik siswa dengan memberikan nasehat dengan lemah lembut sebab guru 
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Pendidikan Agama Islam adalah suri tauladan bagi siswa. Kedudukan guru 

Pendidikan Agama Islam memiliki peranan penting dalam mengatasi masalah 

pembentukan karakter siswa. 

Khususnya para sisiwa karena pada dasarnya tugas guru Pendidikan 

Agama Islam adalah membentuk moral siswa yang berkepribadian muslim.5 Guru 

Pendidikan Agama Islam merupakan pendidik yang bertanggung jawab langsung 

terhadap pembinaan moral, pembentukan karakter dan penanaman norma hukum 

tentang baik buruknya serta tanggung jawab seseorang atas tindakan yang di 

lakukan. Oleh karena itu penananaman pemahaman siswa terhadap hal ini, 

menetapkan kontrol atas segala tindakan, tingkah laku sehingga siswa sadar 

terhadap apa yang di perbuatannya. 

Namun pendidikan karakter di indonesia dapat dilihat secara nyata, 

misalnya dalam problem remaja, terutama pada siswa mereka mudah marah dan 

terprovokasi yang tidak terkendali sehingga berujung pada tawuran antara siswa 

yang lain, seperti yang di beritakan di televisi dan media cetak, di kota-kota besar 

siswa terlibat dalam penyalagunaan obat-obat terlarang dan berbagai macam 

jenisnya. Bahkan perilaku negatif para pelajar saat ini sangat memprihatinkan 

oleh perilaku penyimpangan sosial yang mereka lakukan dalam bentuk pergaulan 

bebas (free sex, aborsi, homosexual, lesbian, suka noton blue film, dll). Mereka 

juga terkesan kurang hormat pada orang tua, guru, orang yang lebih tua, dan 

tokoh-tokoh masyarakat. Fenomena ini dapat di ilustrasikan sebagai sosok anak 

                                                           
5
Jalaludin, Psikologi Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 93 
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yang berada dalam kondisi spilit personality (kepribadian yang pecah atau tidak 

utuh).
6
 

Dengan melihat kondisi siswa masa kini, maka keinginan besar penenliti 

mengamati apa yang terjadi pada siswa tentunya yang mengarah pada 

pembentukan karakter itu sendiri. Melalui obeservasi awal di sekolah SMA 

Negeri 2 Kendari merupakan salah satu sekolah yang saat ini menerapkan 

pembentukan karakter melalui Pendidikan Agama Islam itu sendiri yang 

bertujuan untuk membentuk karakter siswa. Jika dilihat dari prestasi yang 

diperoleh, sekolah ini telah menjadi salah satu sekolah adiwiyata di tingkat SMA 

se-kota Kendari, namun melalui hasil observasi awalselama peneliti 

melaksanakan praktik pengalaman lapangan (PPL) dan pengmatan pada observasi 

ke kedua, peneliti melihat bahwa sebagian siswa masih ada yang rendah 

kesadaran terhadap pembentukan karakter, indikator dari hal ini dapat dilihat dari 

perilaku siswa yang melaksanakan kegiatan keagamaan masih, seperti 

pelaksanaan shalat fardhu masih selalu di awasi oleh pihak yang bertanggung 

jawab, baik itu dari pihak guru mapun dari pihak siswa yaitu Anngota Rohis dan 

guru Pendidikan Agama Islam yang bertanggung jawab terhadap jadwal mereka 

masing-masing.
7
 Adapun cara dan bentuk kegiatan yang mereka lakukan yaitu, 

siswa yang piket atau bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut, guru 

Pendidikan Agama Islam menugaskan pada mereka untuk mengabsen teman-

temannya yang hendak melaksanakan shalat, jika ada siswa yang tidak 

                                                           
6
Agus Zaenul Fitri,Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah (Jogjakarta 

Ar-Ruzz Media 2013), hal 10 
7
HasilObservasi, (PPL di SMA Negeri 2 Kendari ) Tanggal 27 Juli- 30 september 2015 
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melaksanakan instruksi dan arahan para guru, bahkan hukuman, maka guru yang 

menindaklanjuti siswa tersebut.8 

Dengan demikian sebuah lembaga sekolah mampu membentuk karakter 

siswa sebagaiman yang diterapkan dalam kurikulum dengan adanya pembinaan 

karakter yang diterapkan oleh guru, khususnya guru Pendidikan Agama Islam 

dalam pembentukan karakter, sekolah dapat memilih karakter yang akan 

diprioritaskan dan akan dibentuk, maka upaya untuk mendidik dan membina 

generasi mudah perlu ditingkatkan dan dimulai sejak dini, salah satunya melalui 

Pendidikan Agama Islam. Hal utama yang harus diterapkan adalah pembinaan 

melalui Pendidikan Agama Islam baik dalam lingkungan sekolah maupun luar 

sekolah. Sehingga Melalui hasil observasi lapanagan peneliti melihat hal tersebut 

maka salah satu indikator yang berhubungan dengan karakter tanggung jawab dan 

disiplin dan merupakan salah satu indikator yang terkait dengan pembentukan 

karakter. Dengan demikian, pentingnya peranan siswa sebagai generasi mudah 

bagi masa depan bangsa, maka masalah tersebut mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian terhadap pembentukan karakter siswa yang diterapkan di 

lingkungan sekolah, Sedangkan yang ditelitiadalah Guru Pendidikan Agama 

Islam yang mengajar di kelas X,XI dan XII. Peneliti kemudian membahasnya 

dalam skripsi ini dengan judul “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Pembentukan Karakter  Siswa  SMA Negeri 2 Kendari”9 

 

 

                                                           
8
Hasil Observasi Lapangan SMA Negeri 2 Kendari Tanggal 7 September 2017 

 
9
Hasil Observasi Lapangan, SMA Negeri 2 Kendari 30 september 2015  
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini fokus terhadap pengkajian 

tentang Strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam pembentukan karakter 

siswa dan fakto pendukung dan penghambat yang dihadapi guru Pendidikan 

Agama Islam dalam pembentukan karakter siswa SMA Negeri 2 Kendari. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus masalah yang telah disampaikan di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam 

pembentukan  karakter siswa SMA Negeri 2 Kendari? 

2. Bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan 

karaktersiswa SMA Negeri 2 Kendari? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan 

yang menjadi acuan dalam  penetian ini adalah : 

1. Mendiskrpsikan Strategi yang di Lakukan Oleh  Guru Pendidikan Agama 

Islam dalam Pembentukan Karakter Siswa SMA Negeri 2 Kendari 

2. Mendeskripsikan faktor pendukung dang penghambat dalam pembentukan 

karakter siswa siswa SMA Negeri 2 Kendari 

E. Manfaat Penelitian  

Sesuai dengan tujuan masalah di atas maka penelitian yang di lakukan ini 

diharapkan dapat memberi manfaat secara: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan informasi kepada guru-guru di sekolah SMA Negeri 2 

Kendari. 

b. Sebagai masukan bagi para pembaca khususnya para mahasiswa 

secara umum. 

c. Sebagai bahan masukan kepada peneliti yang bertujuan untuk tentang 

masalah yang berkaitan dengan strategi guru pendidikan agama Islam 

dalam pemebentukan karakter siswa.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi siswa  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu siswa dalam 

membentk  karakter siswa agar dalam diriny  tetap berpegang teguh pada 

ajaran islam, memiliki sikap toleransi anatar umat beragama serta 

mengurangi sikap fanatisme agama. 

b. Bagi pendidik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

pengetahuan serta pengalaman bagi guru dalam menentukan strategi 

yang di gunakan dalam membentuk karakter siswa muslim yang berada 

dalam lingkungan plurlisme, serta solusi-solusi yang bisa di kembangkan 

kembali mengenai hambatan dalam mengajar di sekolah pluralisme. 

c. Bagi peneliti  

Sebagai pelatihan berkenaan dengan penelitian pendidikan islam yang 

mampu menambah, wawasan, pengetahuan serta pengalaman peneliti.  
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F. Definisi Istilah  

Untuk lebih mempermudah para pembaca dan menghindari kekeliruan salah 

penafsiran dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul penelitian ini, 

“Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam  Pembetukan Karakter Siswa 

SMA Negeri 2 kendari” maka definisi istilah  sebagai berikut: 

1. Strategi Guru Pendidikan Agama Islam  adalah salah satu cara yang 

biasa digunakan oleh guru pendidikan agama islam untuk 

mengemukakan pendapat atau ilmu pengetahuan terhadap siswa SMA 

Negeri 2 Kendari dengan tujuan untuk melatih siswa untuk 

membiasakan diri dalam berperilaku baik terhadap siapa saja dan 

menjadi siswa-siswi yang berjiwa islami, memiliki sifat tawadu’ dan 

karakter yang baik yang didasari nilai-nilai ajaran islam. 

2. Pembentukan Karakter adalah upaya yang dilakukan oleh guru 

Pendidikan Agama islam untuk membimbing dan membentuk 

karakter siswa menjadi baik agar menghasilkan pelajar yang 

berprestasi baik dilingkungan sekolah maupun diluar sekolah. 

 

 

 


