
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang mendasar dalam upaya mengembangkan 

berbagai potensi peserta didik, baik aspek kognitifnya, aspek akhlaknya maupun 

aspek skillnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Imron bahwa ‟pendidikan adalah 

daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), 

pikiran (intellect) dan fisik anak.
1
 Hal ini sejalan pula dengan pandangan Sumantri 

bahwa pendidikan adalah suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta 

didik secara optimal yang tidak boleh dilepaskan dari lingkungan peserta didik 

berada terutama dari lingkungan budayanya, karena peserta didik hidup tak 

terpisahkan dalam lingkungannya dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah atau 

karakter budayanya.
2
  

Pandangan di atas menegaskan bahwa pendidikan adalah suatu proses 

penanaman nilai-nilai karakter, pengetahuan atau prestasi, dan skill peserta didik 

yang diperoleh setiap peserta didik di setiap level atau jenjang pendidikan di 

Indonesia. Penanaman dan pengembangan nilai-nilai karakter, pengetahuan atau 

prestasi, dan skill itu merupakan kebanggaan dan menjadikan bangsa itu dikenal oleh 

bangsa-bangsa lain. Tilaar mengemukakan bahwa selain mewariskan nilai-nilai dan 

prestasi, pendidikan juga berfungsi mengembangkan nilai-nilai budaya yang telah 

menjadi nilai-nilai budaya bangsa yang sesuai dengan kehidupan masa kini dan masa 

mendatang, serta mengembangkan prestasi baru yang menjadi karakter bangsa, 
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sehingga peserta didik akan menjadi warga Negara Indonesia yang memiliki 

wawasan, cara berpikir, cara bertindak, dan cara menyelesaikan masalah sesuai 

dengan norma dan karakter ke-Indonesiaannya.
3
 Pentingnya pendidikan karakter 

dikemukakan pula Tola bahwa ”pendidikan merupakan landasan bagi pembentukkan 

karakter manusia, sekaligus karakter sebuah bangsa. Bagaimana perjalanan sebuah 

bangsa menuju masa depannya, tergantung pada pendidikan karakter yang tertanam 

pada anak-anak bangsa”.
4
         

Pandangan di atas telah dirumuskan menjadi landasan pedagogis dalam 

pendidikan karakter bangsa, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional yang dikenal dengan UU Sisdiknas bahwa: 

Pendidikan adalah 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 

keterampilan yang diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5
  

 

Berdasarkan pandangan dan gagasan pedagogis dalam pendidikan karakter 

bangsa yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan 

karakter merupakan hal fundamental untuk diwujudkan dalam berbagai level satuan 

pendidikan untuk membentuk manusia-manusia yang bertakwa, bermoral, dan 

memiliki kecerdasan yang menjadi harapan baik bagi dirinya sendiri, orang tua, 

masyarakat maupun bagi bangsa dan Negara.  

Tidak dapat dibantah bahwa perjalanan pendidikan bangsa Indonesia bila 

ditelisik dari tinjauan historisnya, maka dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia 

melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama Republik Indonesia, serta 
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pihak masyarakat telah melaksanakan pendidikan formal sejak kemerdekaan bangsa 

Indonesia sampai dengan saat ini. Ini menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai 

karakter telah berlangsung lama, bahkan secara historis keberadaan dan 

keberlangsungan pendidikan di Indonesia telah memasuki era milenial.  

Pendidikan Agama Islam juga ikut berperan penting dalam mewujudkan dan 

menanamkan nilai-nilai karakter bangsa di berbagai level satuan pendidikan formal 

atau sekolah. Hal ini ditandai dengan adanya mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) yang berlaku di sekolah-sekolah formal yang diselenggarakan atau di 

bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dan termasuk 

juga sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah di bawah naungan Kementerian 

Agama Republik Indonesia. Bahkan dalam cita-cita dan tujuan pendidikan Agama 

Islam di sekolah adalah untuk membentuk anak saleh yang berakhlak mulia, 

sebagaimana pendapat Mukhtar bahwa cita-cita dan tujuan pendidikan Agama Islam 

atau PAI adalah untuk melahirkan anak saleh yang ditandai dengan sikap, mental, 

perilaku, tutur kata yang baik, serta, memiliki komitmen keilmuan yang kuat demi 

kepentingan keilmuan itu sendiri, individu, dan kemaslahatan masyarakat.
6
 

Berdasarkan pendapat di atas, penulis berpandangan bahwa seharusnya nilai-

nilai karakter bangsa tidak lagi menjadi soratan tajam oleh berbagai kalangan, karena 

penanaman nilai-nilai karakter bangsa melalui proses pembelajaran mata pelajaran 

PAI di sekolah-sekolah dan di madrasah-madrasah telah berlangsung lama seumur 

bangsa Indonesia. Namun, fakta menunjukkan sebaliknya, yaitu adanya perilaku dan 

tindakan yang masih jauh dari nilai-nilai karakter bangsa, seperti adanya siswa yang 

menentang dan bahkan melakukan kekerasan pada guru, adanya tawuran antar siswa, 
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dan bahkan terjadi pula siswa mempolisikan guru. Pernyataan ini juga dikemukakan 

oleh Sumantri bahwa: 

Dewasa ini, persoalan karakter bangsa kini menjadi sorotan tajam oleh 

masyarakat. Sorotan itu berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan 

sebagaimana tertuang dalam berbagai tulisan di media cetak, wawancara, 

dialoq, pernyataan para ahli, pernyataan pemuka agama, dan para pengamat 

pendidikan, serta pengamat sosial yang berkaitan dengan masalah 

memudarnya nilai-nilai karakter bangsa, seperti persoalan korupsi, kekerasan, 

kejahatan seksual, perusakan, perkelahian masa, kehidupan ekonomi yang 

konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, dan sebagainya menjadi 

topik pembahasan hangat di media masa, seminar, dan di berbagai 

kesempatan.
7
  

        

Pernyataan di atas menguatkan pernyataan peneliti bahwa upaya penanaman 

nilai-nilai karakter bangsa melalui proses pembelajaran PAI di sekolah belum 

berhasil secara maksimal, karena kesalehan sosial masih menjadi sorotan tajam oleh 

berbagai kalangan, karena adanya tindakan dan perilaku yang tidak sesuai dengan 

cita-cita dan tujuan yang digagas oleh mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

di sekolah, padahal di dalam ”Pendidikan Agama Islam (PAI) dipandang sebagai 

salah satu bagian dari pendidikan Islam dan nilai-nilainya agar menjadi way of life 

(pandangan dan sikap hidup) bagi setiap muslim”
8
 karena ajaran Islam berisi tentang 

sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat, menuju kesejahteraan hidup perorangan 

dan bersama, serta lebih banyak menekankan kepada perbaikan sikap mental yang 

akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan sendiri maupun orang lain.  

Siswa sebagai sasaran dari proses pendidikan perlu mendapat perhatian dalam 

hal aspek sikap mental dan perilakunya. Guru PAI dan Kepala Sekolah sangat 

berperan penting dalam mengambil langkah dan kebijakan penting dalam 

membangun sikap mental siswa sebagai aset bangsa dan pelanjut generasi bangsa 

                                                 
7
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yang akan datang. Siswa yang masih dalam proses perkembangan kejiwaan 

membutuhkan bimbingan dalam hal mengatisipasi muculnya perilaku-perilaku 

menyimpang dari nilai-nilai karakter bangsa. Pada masa perkembangan anak-anak 

menuju ke masa remaja merupakan proses pencarian jati diri anak, sehingga anak-

anak suka meniru perilaku yang bertentangan nilai-nilai agama yang mengarah pada 

kenakalan siswa.  Oleh karena itu, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki 

tanggung besar dalam mengatasi kenakalan siswa agar menjadi anak yang baik, 

karena ”pendidikan karakter dalam Kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan 

mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada pembentukan budi pekerti 

dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai dengan 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada setiap satuan pendidikan”
9
 termasuk guru 

PAI dan guru mata pelajaran di SMKN 1 Wawonii yang telah menerapkan 

Kurikulum 13.  

Berdasarkan observasi awal di SMKN 1 Wawonii Kabupaten Konawe 

Kepulauan, peneliti menemukan masalah-masalah yang berkaitan karakter  siswa, 

yakni:  banyak siswa yang (1) tidak sampai di sekolah, (2) bolos, (3) baju acak-

acakan (tidak sesuai dengan aturan sekolah dalam berpakaian), (4) merokok di kantin 

sekolah, (5) mengganggu teman saat pembelajaran berlangsung, (6) tidak sungguh-

sungguh mengikuti pelajaran PAI dan mata pelajaran lain, (7)  sering berkeliaran ke 

bangku teman saat pembelajaran PAI, (8) berteriak saat memanggil teman, (9) tidak 

mengindahkan bel apel pagi, (10) menggulung baju saat masuk lingkungan sekolah, 

                                                 
9
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dan (11) terlambat setiap pagi karena jarak sekolah dan tempat tinggal kira-kira 5 

km.
10

  

Data observasi di atas didukung pula dengan data wawancara awal dengan 

kepala sekolah bahwa pembinaan karakater di SMKN 1 dilakukan dengan upaya 

kegiatan-kegiatan pembiasaan yang positif, seperti sholat zuhur berjamaah, 

peringatan hari-hari besar Islam di sekolah, kebijakan satu siswa satu sampah, 

disiplin waktu melalui upaya memaksimalkan tugas wali kelas dan guru piket, 

menugaskan beberapa guru untuk membimbing dan membina kegiatan 

ekstrakurikuler, dan menugaskan guru bila ada pelatihan berkaitan dengan 

pembinaan karakter siswa.
11

 Data ini dikuatkan pula dengan hasil wawancara awal 

dengan guru mata pelajran PAI bahwa guru PAI selalu mendapat tugas dari kepala 

sekolah untuk membina dan bertanggung jawab dalam kegiatan sholat zuhur 

berjamaah dan kepanitiaan hari besar Islam di SMKN 1 Wawonii.
12

  

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan bahwa masih terdapat 

perilaku-perilaku siswa menyimpang dari nilai-nilai karakter yang diharapkan, 

walapun telah ada upaya pembinaan karakter oleh guru dan kepala sekolah. Hal ini 

menggambarkan bahwa masih terdapat problem atau permasalahan berkaitan dengan 

pembinaan karakter siswa di SMKN 1 Kendari. Oleh karena itu, peneliti tertarik 

untuk mendalami gambaran pembinaan dan penanaman nilai-nilai karakter oleh guru 

dan kepala sekolah di SMKN 1 Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan. Peneliti 

beranggapan pula bahwa bila perilaku-perilaku siswa di atas, dibiarkan atau tanpa 

ada upaya pembinaan tentu akan berdampak pada kehidupan siswa yang selanjutnya, 

bila mereka menjadi anggota masyarakat, dan bahkan akan menjadi problem bagi 
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12

 Iskandar, guru PAI SMKN 1 Wawonii, wawancara tanggal 4 Juli 2019.  
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kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, guru dan 

kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pembinaan karakter 

peserta didik yang menjadi tanggung jawab anak didiknya. 

B. Fokus Penelitian  

 

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah pembinaan karakter siswa melalui 

pembelajaran PAI di SMKN 1 Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan.  

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang dan fokus penelitian yang 

telah dikemukakan di  atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pembinaan karakter siswa dalam pembelajaran PAI di SMKN 1 

Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan? 

2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pembinaan karakter siswa 

melalui pembelajaran PAI di SMKN 1 Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan?  

3. Bagaimana dampak positif pembinaan karakter siswa melalui pembelajaran PAI di 

SMKN 1 Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan? 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan pembinaan karakter siswa dalam pembelajaran PAI di 

SMKN 1 Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

pembinaan karakter siswa di SMKN 1 Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan. 

3. Untuk mendeskripsikan dampak positif pembinaan karakter siswa melalui 

pembelajaran PAI di SMKN 1 Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan. 
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E. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat  sebagai 

berikut:  

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau 

wawasan luas pada keilmuan pendidikan Islam pada umumnya, dan pada 

pendidikan pada khususnya, terutama mengenai upaya guru Pendidikan Agama 

Islam (PAI), serta guru mata pelajaran lain dan Kepala Sekolah berkaitan dengan 

pembinaan karakter siswa. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis:  

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat teraktualisasinya 

nilai-nilai pendidikan karakter atau akhlak mulia di lingkungan SMKN 1 

Wawonii. 

b. Bagi Guru  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi guru 

mata pelajaran dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter atau akhlak 

mulia dalam diri siswa melalui proses pembelajaran di kelas, karena adanya 

pengetahuan guru berkaitan dengan upaya pembinaan karakter siswa. 

c. Bagi Siswa 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi siswa 

melalui terinternalisasinya nilai-nilai pendidikan karakter atau akhlak mulia dalam 

diri siswa, sehingga siswa dapat menampilkan perilaku-perilaku akhlak mulia 
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tersebut, baik dalam  di lingkungan SMKN 1 Wawonii maupun di lingkungan 

keluarga dan masyarakat. 

  d. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi dalam 

usaha menambah pengetahuan yang berkaitan dengan upaya pembinaan karakter 

siswa demi terwujudunya peserta didik atau siswa yang berakhlak sesuai dengan 

nilai-nilai ajaran Islam dan niai-nilai karakter bangsa.  

e. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi peneliti 

lain dalam usaha menambah pengetahuan yang berkaitan dengan upaya 

pembinaan karakter siswa dan sebagai bahan referensi atau rujukan, sekaligus 

sebagai pembanding atau komparasi bagi hasil penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti lain.   

 

 F. Definisi Operasional  

 

Istilah-istilah dalam penelitian ini yang perlu didefinisikan secara operasional 

adalah sebagai berikut ini. 

1. Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam penelitian ini adalah salah satu mata 

pelajaran yang diajarkan di SMKN 1 Wawonii sebagai upaya untuk menanamkan 

pendidikan budi pekerti atau pendidikan karakter kepada siswa yang sesuai 

dengan nilai-nilai ajaran Islam yang dirangkum dalam Kurikulum Mata Pelajaran 

PAI. 

2. Pembinaan karakter dalam penelitian ini adalah upaya pihak sekolah dalam 

menanamkan atau mengiternalisasikan nilai-nilai karakter mulia kepada siswa 

melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas oleh guru mata pelajaran PAI dan 

guru mata pelajaran lain maupun melalui kegiatan ekstrakurikuer di luar kelas.  
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3. Nilai-Nilai karakter dalam penelitian ini adalah nilai-nilai pengembangan 

pendidikan budaya dan karakter bangsa yang harus diterapkan di sekolah-sekolah 

dalam rangka pembudayaan karakter mulia kepada peserta didik.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


