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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat

sejak dulu, dan setiap orang memerlukan pendidikan untuk kelangsungan

hidupnya.Tujuan pendidikan sering dirumuskan untuk menyiapkan

generasi muda menjadi orang dewasa anggota masyarakat yang mandiri

dan produktif.Pendidikan dalam masyarakat memiliki tiga nilai penting,

pertama, pendidikan mengandung nilai dan memberikan pribadi anak agar

sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.Kedua, pendidikan diarahkan

pada kehidupan dalam masyarakat.Ketiga, pelaksanaan pendidikan

dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat.1

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional telah mengatur penyelenggaraan pendidikan dan

pengajaran.Undang-Undang tersebut sebagai upaya pengembangan

pendidikan nasional demi tercapainya tujuan pendidikan secara umum di

Indonesia, yaitu membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara

demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan

tanah air.Lebih fokus dalam Undang-Undang tersebut, diatur tentang

kurikulum pendidikan yang tercantum dalam pada pasal 36, 37, dan 38.

Adapun pada pasal 36 ayat 3, menyebutkan bahwa:

1Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek,
Bandung.  Remaja Rosdakarya, 2005, h. 58



2

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

(a) peningkatan iman dan takwa, (b) peningkatan akhlak mulia, (c)

peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, (d) keragaman

potensi daerah dan lingkungan, (e) tuntutan pembangunan daerah dan

nasional, (f) tuntutan dunia kerja, (g) tuntutan pengembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni, (h) agama, (i) dinamika perkembangan

global, dan (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.2

Perkembangan ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh

perkembanga dunia pendidikan, dimana dunia pendidikan mempunyai

peran yang sangat strategis dalam menentukan arah maju mundurnya mutu

pendidikan.Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh

bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang

dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah.

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan

nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan

kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan

prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun

demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan

peningkatan yang berarti.Sebagian sekolah, terutama di kota-kota

2Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS
Beserta Penjelasannya, Surabaya. Media Centre, 2005, h.26
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menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan,

namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan.3

Dalam kaitannya dengan pendidikan, Tilaar mengemukakan,

sebagaimana dikutip oleh Mulyasa,bahwa pendidikan nasional dewasa ini

dihadapkan pada empat krisis pokok, yakni yang berkaitan dengan mutu,

relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa sedikitnya ada enam masalah

pokok yang terkait dengan sistem pendidikan nasional: 1) menurunnya

akhlak dan moral peserta didik, 2) pemerataan kesempatan belajar, 3)

masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan, 4) status

kelembagaan, 5) manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan

pembangunan nasional, dan 6) sumber daya yang tergolong minim dan

belum profesional.4

Penyelenggaraan pendidikan di suatu sekolah berpedoman kepada

kurikulum yang berlaku disekolah itu.Dan sekolah-sekolah di Indonesia

menggunakan jenis kurikulum yang berlaku secara nasional. Kurikulum

itu disusun oleh pemerintah, dengan tujuan utama agar setiap warga

Negara dimanapun ia bersekolah mempunyai keseempatan memperoleh

pengalaman belajar yang sejenis.

Sekolah Menengah Pertama Negeri V desa Pematang Duku

merupakan salah satu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang

3Umeidi, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Departemen
Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2001. h. 1

4 Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakterisrik, dan
Implementasi Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.  h. 4
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menyikapi dengan serius permasalahan pendidikan yang telah lama

menjangkit terutama yang menyangkut masalah peningkatan mutu

pendidikan tak terkecuali pendidikan agama Islam.

Dengan berasumsi bahwa pendidikan merupakan masalah semua

pihak terutama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan agama Islam,

maka pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri V desa Pematang Duku

berusaha seoptimal mungkin memberdayakan dan mengikutsertakan

keterlibatan pengurus sekolah dalam segala jenis usaha yang berkaitan

dengan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar. Hal ini dimaksudkan agar

terciptanya pencapaian tujuan dalam proses belajar mengajar sesuai

dengan perkembangan zaman.

Menurut Thomas Lickona yang dikutip Agus Wibowo karakter

adalah sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara bermoral. Sifat

alami itu dimanifestasikan dalam bentuk atau tindakan nyata melalui

tingkah laku yang baik, jujur, bertanggungjawab, menghormati orang lain

dan karakter mulia lainnya.5

Dengan demikian yang dimaksud dengan membentuk Karakter

disini adalah bagaimana pendidikan itu bisa membentuk kepribadian siswa

itu dengan karakter yang baik sesuai dengan pelajaran yang diberikan

disekolah.  Yang dimaksud penulis disini adalah siswa itu bisa berkarakter

baik yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan

keputusan yang ia buat. Sementara pendidikan karakter adalah pendidikan

5 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012. h. 32
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yang mengedepankan pendidikan budi pekerti yang melibatkan aspek

pengetahuan, perasaan dan tindakan.

Pendidikan informal sejatinya memiliki peran dan kontribusi yang

sangat besar dalam keberhasilan pendidikan anak didik, hanya saja selama

ini pendidikan informal terutama dalam lingkungan keluarga belum

efektif. Dengan kata lain, lingkungan keluarga belum memberikan

kontribusi yang berarti dalam mendukung pencapaian kompetensi dalam

pembentukan karakter anak didik. Penyebabnya antara lain, kurangnya

pemahaman orang tua dalam mendidik anak di lingkungan keluarga,

pengaruh lingkungan sekitarnya, pengaruh media elektronik dan

sebagainya.

Oleh karena itu, salah satu alternative untuk mengatasi permsalahan

tersebut adalah melalui penerapan pendidikan karakter. Hal ini menjadi

penting mengingat anak didik adalah generasi untuk yang akan datang.

Pendidikan agama yang selama ini dianggap sebagai salah satu

media efektif penginternalisasian karakter luhur terhadap anak didik, tapi

kenyataannya hanya sekedar mengajarkan dasar-dasar agama.Tapi

idealnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan potensi spiritual dan

membentuk siswa agar menjadi manusia yang berakhlak mulia yang

mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari

pendidikan agama.

Lebih spesifik pada pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah

Pertama Negeri V desa Pematang Duku kecaamatan Bengkalis kabupaten
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Bengkalis, merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman,

penghayatan dan pengamalan agama dalam diri siswa. Selain itu siswa

diharapkan mampu membudayakan diri dengan prilaku yang luhur dan

mengamalkan ilmu beserta keterampilannya sesuai dengan nilai-nilai yang

terkandung didalam Islam baik di sekolahnya, di keluarga maupun di

masyarakatnya, namun masih ada siswa yang cendrung masih sering

melanggar peraturan-peraturan yang di tetapkan disekolahnya, diantaranya

adalah:

1. Masih adanya siswa yang bolos sekolah

2. Masih adanya siswa yang merokok disekolah

3. Tidak adanya batasan antara siswa laki-laki dan perempuan

4. Masih adanya siswa yang berani melawan guru

Berdasarkan realita diatas, maka bagaimanakah implementasi

pendidikan agama Islam di sekolah tersebut sehingga mampu membentuk

karakter siswa yang baik. Untuk memberi jawaban dalam masalah

tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul:

Implementasi Pendidikan Agama Islam dalam membentuk

Karakter siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri V Desa Pematang

Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi alasan bagi penulis dalam memilih dan

menetapkan judul ini adalah:
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1. Menurut sepengetahuan penulis belum yang membahas permasalahn

ini sehingga membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian

2. Lokasi penelitian ini dekat dengan domisili penulis sehingga

memudahkan untuk melakukan penelitian

3. Penulis tertarik dengan persoalan yang ada, sehingga penulis

berkeinginan melakukan penelitian langsung

4. Sesuai dengan jurusan penulis yaitu Pendidikan Agama Islam (PAI)

C. Penegasan Istilah

Untuk Menghindari kesalah fahaman dalam memahami judul

penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah yang digunakan

supaya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda

1. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

pelaksanaan, penerapan. Sedangkan menurut Susilo implementasi

merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan aatau inovasi

dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik

berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai.6

2. Pendidikan agama Islam menurut Muhammad Fadhil al-Jamali yang

dikutip Ramayulis dan Samsul Nizar adalah upaya mengembangkan,

mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan

berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Dengan

proses tersebut diharapkan akan terbentuk pribadi peserta didik yang

6 Muhammad Joko Susilo, KUrikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen
Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsong, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, h.
96
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lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi akal, prasaan

maupun perbuatannya.7

3. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang

terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan

digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berfikir, bersikap

dan bertindak.8

D. Permasalahan

1. Fokus  Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan. Penelitian ini

difokuskan pada

Implementasi Pendidikan Agama Islam dalam membentuk

karakter siswa di Sekolah Menengah Negeri V Desa Pematang Duku

kecamatan Bengkalis kabupaten Bengkalis

2. Pertanyaan Peneliti

Berdasarkan fokus masalah diatas, maka dapat dirumuskan

beberapa pertanyaan, yaitu;

a. Bagaimana penerapan dan pelaksanaan Kurikulum Pendidikan

Agama Islam Berbasis Karakter di Sekolah Menengah Pertama

desa Pematang Duku kecamatan Bengkalis kabupaten Bengkalis?

b. Bagaimana metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar

di Sekolah Menengah Pertama Negeri V desa Pematang Duku

kecamatan Bengkalis kabupaten Bengkalis

7Ramayulis dan Samsul Nizar, FIlsafat Pendidikan Islam, Kalam Mulia, Jakarta.
2009, h. 88

8Agus Wibowo Op.  Cit h. 35
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c. Bagaiman keadaan sarana dan prasarana di sekolah Menengah

Pertama Negeri V desa Pematang Duku kecamtan Bengkalis

kabupaen Bengkalis

d. Bagaimana evaluasi yang diterapkan dalam proses belajar

mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri V desa Pematang

Duku kecamatan Bengkalis kabupaten Bengkalis

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan fokus masalah dan pertanyaan peneliti, maka

tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pendidikan Agama

Islam Dalam Membentuk Karakter Siswa di Sekolah Menengah

Pertama Negeri V desa Pematang Duku kecamatan Bengkalis

kabupaten Bengkalis

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai sumbangan fikiran, terutama bagi guru di Sekolah

Menengah Pertama Negeri V desa Pematang Duku kecamatan

Bengkalis kabupaten Bengkalis.

b. Sebagai salah satu alternatif usaha mengatasi problema keguruan

yang ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri V desa Pematang

Duku kecamatan Bengkalis kabupaten Bengkalis

c. Untuk menambah pengetahuan penulis terutama dalam bidang

penulisan dan penelitian ilmiah.


