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BABiiI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latari BelakangiiMasalah 

Pendidikan merupakan salah satu kegiatan manusia yang di dalamnya 

terdapat tindakan edukatif dan didaktis yang diperuntukkan bagi generasi 

yang sedang bertumbuh. Pendidikan juga merupakan bagian dari aktivitas 

masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi 

baru, sehingga ada kesinambungan dari pewarisan nilai-nilai dan norma yang 

berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam kegiatan mendidik ini, manusia 

menghayati adanya tujuan-tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pada 

hakikatnya adalah membentuk karakter individu sehingga dapat tumbuh 

dalam menghayati makna hidup dan kehidupannya bersama orang lain dalam 

dunia. Inilah makna dari tujuan pendidikan membentuk manusia menjadi 

manusia seutuhnya. Manusia yang mampu memahami jati dirinya, mengenal 

dirinya sendiri, menjadi manusia insan yang berkeutamaan. Dengan 

pendidikan, manusia menjadi dewasa dan dapat mengembangkan potensi 

yang ia dapati pada dirinya, baik potensi kognitif, afektif, maupun 

psikomotor. 

Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan 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, 
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kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Ellen G.White mengemukakan bahwa pembangunan karakter adalah 

usaha paling penting yang pernah diberikan kepada manusia. Pembangunan 

karakter adalah tujuan  luar biasa  dari sistem pendidikan yang benar. Jika 

bukan mendidik dan mengasuh anak-anak untuk perkembangan tabiat luhur, 

tidak ada gunanya diadakan pendidikan. Orang yang pandai saja tetapi tidak  

baik akan menghasilkan orang yang berbahaya,karena dengan kepandaiannya 

seseorang bisa menjadikan sesuatu menjadi hancur dan rusak. Setidaknya 

pendidikan masih lebih bagus menghasilkan orang baik walaupun kurang 

pandai. Tipe ini paling tidak memberikan suasana kondusif karena seseorang 

itu memiliki akhlak yang baik. ( Hidayatullah, 2010: 20) 

Landasan pelaksanaan pendidikan karakter sangat jelas. Hal ini tampak 

dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 

Pasal 3 dinyatakan bahwa: “Tujuan pendidikan nasional adalah 

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 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”. 

Dalam pasal tersebut, secara tersirat dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi dan bertujuan membentuk karakter peserta 

didik menjadi lebih baik. Oleh karena itu, upaya mencerdaskan anak didik 
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yang menekankan pada intelektual perlu diimbangi dengan pembinaan 

karakter yang juga termasuk dalam materi yang harus diajarkan dan dikuasai 

oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 

Karakter yang baik merupakan modal bagi manusia untuk menjadi 

bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan aman dan sejahtera.  Sebab salah 

satu instrumen penting yang mempengaruhi maju mundurnya suatu bangsa 

adalah karakter atau akhlak mereka. 

Penyair terkenal Ahmad Syauqi menulis: 

 

 “Sesungguhnya kejayaan suatu umat (bangsa) terletak pada akhlaknya 

selagi mereka berakhlak/berbudi perangai utama, jika pada mereka telah 

hilang akhlaknya, maka  jatuhlah umat (bangsa) ini.” 

Dalam Islam, karakter atau akhlak mempunyai kedudukan penting dan 

dianggap mempunyai fungsi yang vital dalam memandu kehidupan. 

Sebagaimana hadis riwayat At-Tirmidzi yang dikutip oleh (Rustina N: 2016-

56) yang  bunyinya: 

 

Artinya: Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Muni’ al-Baghdadiy telah 

bercerita kepada kami Isma’il bin Aliyah telahbercerita kepada kami 

Khalidal-Khuza’I dari Abi Qilabah dari Aisyah, dia berkata Rasulullah saw 

bersabda : Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya 
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adalah yang paling baik akhlaknya dan  Paling  lembut kepada 

keluarganya.”(HR. al-Tirmidzi) 

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa ajaran Islam serta pendidikan 

karakter sangat penting dalam upaya membentuk insan muslim yang 

berkualitas, karena tidak akan sempurna iman seseorang tanpa adanya 

kebaikan akhlaknya. 

Karakter,secara lebih jelas, mengacu kepada serangkaian sikap 

(atitudes), perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan 

(skills). Karakter meliputi sikap seperti keinginan untuk melakukan hal yang  

terbaik, kapasitas intelektual, seperti berfikir kritis dan alasan moral seperti 

berperilaku jujur dan bertanggung jawab. Manusia berkarakter adalah 

manusia yang dalam perilaku dan segala hal yang berkaitan dengan aktivitas 

hidupnya selalu dengan nilai-nilai kebaikan. (Naim, 2012: 36) 

Karakter akan berkembang baik apabila seseorang tersebut  dapat 

membiasakan diri melakukan hal-hal baik dan didukung dari pendidikan, 

keluarga maupun lingkungan masyarakatnya yang selalu memberikan contoh 

yang baik. Dilihat dari dunia pendidikan, karakter seseorang dapat diajarkan 

atau ditanamkan sejak dini dengan melalui pengintegrasian nilai -nilai 

pendidikan karkter disetiap mata pelajaran, ekstrakurikuler maupun budaya 

atau kultur yang diciptakan di sekolah. Budaya sekolah dapat didefinisikan 

sebagai keyakinan, kebijakan, norma, dan kebiasaan di dalam sekolah yang 

dapat  dibentuk, diperkuat, dan dipelihara dalam waktu yang lama oleh semua 

warga dalam kerja sama di sekolah. (Daryanto, 2013: 18) 
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Salah satu aspek yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan karakter  

SDM yang kuat adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan upaya 

yang terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi  individu 

agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggung 

jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak mulia baik dilihat dari aspek 

jasmani maupun ruhani. (Maksudin, 2013: 45) 

Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan formal mempunyai tanggung 

jawab yang besar terhadap berlangsungnya proses pendidikan. Tanggung 

jawab sekolah terhadap anak didik diantaranya adalah tanggung jawab formal 

atau tanggung jawab sesuai dengan fungsinya, yaitu lembaga pendidikan 

bertugas untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan undang-undang yang 

berlaku. Tanggung jawab keilmuan, yaitu tanggung jawab berdasarkan 

bentuk, isi dan tujuan serta jenjang pendidikan yang dipercayakan kepadanya 

oleh masyarakat, serta tanggung jawab fungsional, yaitu tanggung jawab 

yang diterima sebagai pengelola fungsional dalam melaksanakan pendidikan 

oleh para pendidik yang pelaksanaannya berdasarkan kurikulum. (Kadir, 

2012: 79) 

Perilaku siswa yang bermoral dipastikan lahir dari budaya sekolah yang 

bermoral, dan budaya sekolah yang bermoral tumbuh dari pribadi-pribadi 

guru yang bermoral. Dalam hal ini budaya sekolah sangat berpengaruh 

terhadap karakter siswanya. Sekolah yang merupakan salah satu tempat 

pembentukan karakter yang paling tepat setelah di rumah, sekolah diamanahi 

para orang tua untuk mencerdaskan anak-anaknya, sekolah  juga diharapkan 
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untuk mendidik dan membina perilaku mereka dengan karakter baik dan 

mulia. 

Salah satu lembaga pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter 

siswa adalah MIN 1 Kendari, yang mana selain unggul dalam bidang 

akademik, MIN 1 Kendari juga unggul dalam hal karakter. Terbukti  dengan 

banyak piala penghargaan dan kejuaraan yang  telah diraih siswa-siswi serta 

guru-gurunya. Lembaga pendidikan tersebut banyak diminati masyarakat 

untuk  dapat menyekolahkan anaknya. 

 Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti pada 

masa PLP 1 dan 2 di MIN 1 Kendari setiap pagi, tepatnya pukul 06.30 WITA 

para guru dan siswa sudah berada di sekolah. Kegiatan yang dilakukan setiap  

pagi sebelum kegiatan belajar dimulai adalah kegiatan apel pagi ketika bel 

berbunyi para siswa berbaris dengan rapi di depan halaman sekolah mulai 

mendengar pesan-pesan guru dengan baik, ketika apel pagi hendak ditutup 

guru membiasakan para siswa untuk membaca surah al-fatehah, doa kedua 

orang tua, doa belajar, serta ayat terahir surah Al-Baqarah. Membaca yasin 

dan bershalawat jika dipagi hari jumat setelah itu apel pagi ditutup dengan 

salam, lalu kemudian para siswa masuk ke dalam kelas dengan tertib. Pada 

istirahat pertama jam 9.30, siswa dan guru melakukan sholat duha dan siang 

hari ketika istirahat kedua siswa sudah aktif melakukan kegiatan rutinitas 

yang sudah menjadi tradisi lembaga tersebut yaitu shalat zuhur. 

Sekolah yang menjadi tempat belajar para siswanya harus dikelola 

dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi sekolah yang bermutu. Sekolah 
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dikatakan bermutu baik apabila mampu mengemban misinya dalam rangka 

mencapai tujuan kelembagaannya (Ibrahim, 2012: 13). 

Bertitik tolak dari pernyataan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian di MIN 1 Kendari karena dirasa bahwa sekolah tersebut merupakan 

salah satu sekolah favorit dan bermutu baik yang menerapkan pendidikan 

karakter salah satunya karakter religius, dan judul yang peneliti teliti adalah  

“ Implementasi Pendidikan Karakter dalam membentuk  Sikap Religiusitas 

siswa di MIN 1 Kendari”. 

1.2 FokusiiPenelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah maka fokus penelitian adalah sebagai 

berikut:  

1) Implementasi pendidikan karakter dalam membentuk sikap religiusitas 

siswa di MIN1 Kendari. 

2) Upaya pembentukan karakter di madrasah oleh Kepala madrasah 

kepada siswa 

1.3 Rumusan Masalah  

Adapun masalah yang ditemukan dalam identifikasi adalah sebagai 

berikut : 

1) Bagaimana implementasi pendidikan karakter dalam membentuk sikap 

religiusitas siswa di MIN 1 Kendari 

2) Bagaimana upaya pembentukan karakter di madrasah oleh Kepala 

madrasah kepada  siswa 
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1.4 TujuaniiPenelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi  tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui implementasi pendidikan karakter dalam 

membentuk sikap religiusitas siswa di MIN 1 Kendari 

2) Untuk mengetahui upaya pembentukan karakter di madrasah oleh 

Kepala madrasah kepada  siswa. 

1.5 ManfaatiiPenelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1) Manfaat teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

serta untuk mengembangkan pengetahuan dan keilmuan dalam 

implementasi pendidikan karakter, sehingga dari hasil penelitian ini 

mendapatkan informasi dan referensi khususnya dalam implementasi 

pendidikan karakter religius siswa. 

2) Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, Penelitian ini diharapkan dapat menggugah kesadaran 

siswa tentang pentingnya penanaman karakter agar dapat berupaya 

menjadi insan yang berkualitas. 

b. Bagi Guru, Penelitian ini dapat digunakan agar guru selalu 

menjadi suri tauladan yang baik bagi peserta didik dengan  

mengajarkan pendidikan karakter yang diintegrasikan melalui mata 

pelajaran, ekstrakurikuler  maupun penciptaan budaya sekolah 

yang baik. 



10 
 

c. Bagi Orang Tua, Bagi orang tua diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dalam menanamkan pendidikan karakter pada 

anaknya saat di rumah. 

1.6 DefinisiiiOperasional 

1. Implementasi  

  Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau 

adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi 

suatu kegiatan yang terencana, terlaksana dan terukur untuk mencapai tujuan 

kegiatan.  

2. PendidikaniiKarakteriReligiusii 

Pendidikan dapat diasumsikan sebagai gerak dinamis, positif, dan 

kontinu pada setiap individu menuju idealitas kehidupan manusia agar 

mendapatkan nilai terpuji. Aktifitas individu tersebut meliputi pengembangan 

kecerdasan pikiran (rasio, kognitif), dzikir (afektif, rasahati, spiritual), dan 

keterampilan fisik (psikomotorik). Pendidikan tidak hanya sarana transfer 

ilmu pengetahuan saja, akan tetapi sebagai sarana penyaluran nilai.  

Tujuan pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian, kemandirian, 

keterampilan sosial, dan karakter.Oleh sebab itu, berbagai program dirancang 

untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, terutama dalam pembinaan 

karakter. Menurut Sastraprateja, yang dikutip oleh Maksudin berpendapat 

bahwa Pendidikan nilai moral (karakter) adalah penanaman dan 

pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang. 
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Dalam definisi tersebut ada tiga ide pemikiran yaitu: proses 

transformasi nilai-nilai, ditumbuh kembangkan dalam kepribadian dan 

menjadi satu dalam perilaku kehidupan. Religius menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah  bersifat keagamaan serta yang bersangkutan dengan 

agama. Religius merupakan kata umum yang digunakan untuk seluruh 

agama, namun yang dimaksud religius disini adalah agama islam. 

Menurut Nurcholis Madjid, berpendapat bahwa agama adalah 

keseluruahan tingkah laku manusia yang terpuji yang dilakukan demi 

memperoleh ridha Alloh. Dapat diartikan juga sebagai sikap dan perilaku 

yang patuh dalam melaksanakan ajaran yang dianutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

Jadi pengertian pendidikan karakter religius adalah proses transformasi 

nilai-nilai agama untuk ditumbuh kembangkan dalam kepribadian seseorang 

sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu. 

 

  


