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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia memerlukan sumber daya dalam jumlah dan mutu yang 

memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan. Untuk memenuhi 

sumber daya tersebut, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Hal ini 

sesuai dengan bunyi pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan pendidikan 

nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 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 bertanggungjawab. 

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa 

pendidikan di setiap jenjang harus diselenggarakan secara sistematis guna 

mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter 

peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan 

berinteraksi dengan masyarakat. Di satu sisi guru dituntut untuk mendidik siswa 

menjadi generasi muda yang berkarakter baik, namun di sisi lain setiap hari siswa 

melihat contoh orang tua di rumah dan masyarakat yang mungkin sering tidak taat 

pada peraturan. Pendidikan karakter selain menjadi bagian dari proses 

pembentukan akhlak anak bangsa, diharapkan mampu menjadi pondasi utama 

dalam meningkatkan derajat dan martabat bangsa Indonesia.  

Di lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, pendidikan 

karakter menjadi fokus pendidikan di seluruh jenjang pendidikan yang dibina. 

Pembentukan karakter itu dimulai dari fitrah yang diberikan Tuhan, yang 

kemudian membentuk jati diri dan perilaku. Proses pendidikan sangat dipengaruhi 

oleh keadaan lingkungan, sehingga lingkungan memiliki peran yang cukup besar 

dalam membentuk jati diri dan perilaku siswa. Oleh karena itu, setiap sekolah dan 

masyarakat harus memiliki kedisiplinan dan kebiasaan mengenai karakter yang 
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akan dibentuk. Para pemimpin dan tokoh masyarakat juga harus mampu 

memberikan teladan mengenai karakter yang akan dibentuk tersebut. 

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan 

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan 

perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat 

istiadat. Sedangkan pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai 

karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran 

atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan 

sehingga menjadi manusia insan kamil (Wiyani, 2012, hal. 2-3). 

Maka salah satu bagian penting yang mendapatkan perhatian terkait 

dengan pendidikan adalah penguatan nilai karakter. Karakter merupakan hal yang 

sangat penting dan mendasar. Karakter adalah mustika hidup yang membedakan 

manusia dengan binatang. Manusia tanpa karakter adalah manusia yang 

menyerupai binatang. Orang-orang yang berkarakter kuat dan baik secara 

individual maupun sosial ialah mereka yang memiliki akhlak, moral, dan budi 

pekerti yang baik. Mengingat begitu pentingnya karakter, maka instansi 

pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menanamkannya melalui proses 

pembelajaran (Zubaidi, 2011, hal. 1). Karena keberhasilan suatu bangsa 

memperoleh tujuannya tidak hanya ditentukan oleh melimpah ruahnya sumber 

daya alam, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. 

Bahkan ada yang mengatakan bahwa “Bangsa yang besar dapat dilihat dari 

kualitas/karakter bangsa (manusia) itu sendiri (Majid, 2011, hal. 2). 

Pendidikan karakter merupakan upaya yang dirancang dan dilaksanakan 

secara sistematis untuk membantu peserta didik untuk memahami nilai-nilai 

perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan dan bangsa (Asmani, 2011, hal. 35). Diharapkan dengan adanya 

pendidikan karakter dalam perkembangan selanjutya anak akan mampu 

membedakan baik buruk, benar salah, sehingga ia dapat diterima oleh masyarakat 

sekitar dalam hal bersosialisasi. Dan perlunya pendidikan karakter tidak hanya 

sekedar memberikan pengetahuan kepada anak tetapi lebih menjangkau kepada 
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wilayah emosinya (Al-Hallawi, 2003, hal. 87). Dengan adanya pendidikan 

karakter sesorang anak akan menjadi cerdas emosinya yang nantinya bisa 

dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari. sebagaimana  tujuan pendidikan karakter 

adalah mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, 

jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta 

damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. 

Persoalan karakter senantiasa mewarnai kehidupan manusia dari masa ke 

masa. Upaya pembentukan karakter menjadi sangat penting dalam rangka 

mencapai keharmonisan hidup. Dalam hal ini, pendidikan menjadi penting. 

Karena pada dasarnya pendidikan merupakan sarana untuk melakukan perubahan 

karakter manusia secara mendasar dan membawa perubahan individu sampai pada 

akar-akarnya. Pendidikan harus mampu merobohkan pasir jahiliah, 

membersihkan, kemudian menggantikannya dengan bangunan nilai baru yang 

lebih baik (Zuriah, 2007, hal. 6).  

Kementerian pendidikan nasional melansir ada delapan belas pilar karakter 

yang wajib dimiliki oleh seorang siswa, yang meliputi: 1) religius 2) jujur 3) 

toleransi 4) disiplin 5) kerja keras 6) kreatif 7) mandiri 8) demokratis 9) rasa ingin 

tahu 10) semangat kebangsaan 11) cinta tanah air 12) menghargai prestasi 13) 

bersahabat/komunikatif 14) cinta damai 15) gemar membaca 16) peduli 

lingkungan 17) peduli sosial dan 18) tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut 

diharapkan menjadi kunci untuk membangun generasi bangsa yang maju dan 

berperadaban (Mu’in, 2011, hal. 23). 

Akan tetapi, fakta di lapangan hari ini masih banyak siswa yang tidak 

sesuai dengan harapan yang diinginkan. Pendidikan yang diyakini mampu 

meminimalkan dan membendung rusaknya moral anak bangsa, saat ini masih 

ironi, sebab masih banyak ditemukan kesenjangan antara harapan dengan 

kenyataan yang ada dalam dunia pendidikan (Sulistiowati, 2012, hal. 4). Indonesia 

sedang dihadapkan pada masalah mentalitas yang terkait dengan masalah karakter 

seperti sifat tidak memiliki kedisiplinan, suka mengabaikan tanggung jawab, dan 

jauh dari nilai-nilai religiusitas. 
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Bermula dari kurangnya minat anak terhadap pembelajaran menghafal 

Alquran di zaman modern ini, maka muncullah perilaku-perilaku menyimpang di 

kalangan mereka, hal ini mengindikasikan bahwa saat ini anak-anak cenderung 

mengalami penurunan semangat dalam belajar dan menghafalkan Alquran.  Hal 

ini mengkhawatirkan, sebab pada masa anak-anak itu tidak stabil, memiliki rasa 

keingintahuan yang sangat tinggi.  

Permasalahan yang muncul di tengah perkembangan zaman di era 

globalisasi teknologi, kebanyakan siswa lebih sibuk hingga kecanduan dengan 

bermain game dan aplikasi online lainnya, sehingga menyebabkan karakter yang 

mereka miliki itu apa yang mereka lihat dan tonton di media sosial lainnya. Hal 

ini sebaiknya siswa diarahkan untuk melakukan hal-hal yang lebih positif lagi. 

Contoh kasusnya, tepat di hari pendidikan nasional pada tahun 2016 

tersebar kasus yang sangat menggem parkan masyarakat, bahwa seorang 

mahasiswa tega membunuh dosennya sendiri. Setelah diadakan penelitian ternyata 

mahasiswa tersebut berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

dari sebuah universitas di sebuah kota di Indonesia. Kemerosotan budi pekerti 

telah menjadi pemandangan umum yang jelas terlihat dalam keseharian hidup 

remaja. Bahkan sebagian besar telah terekam dalam berbagai berita di media 

elektronik dan media cetak yang memuat tindakan yang mengindikasikan karakter 

yang tidak diharapkan, seperti: tawuran antar pelajar, perilaku anarkis, tidak 

adanya sopan santun terhadap orang tua dan yang lebih tua, serta guru, memakai 

narkoba, dan tindakan lainnya yang tidak terpuji (Nurchalili, 2010, hal. 35). 

Persoalan pentingnya pembentukan karakter religius dalam sistem 

pendidikan nasional sering diangkat dalam wacana publik. Wacana tersebut 

umumnya berisi kritik terhadap pendidikan yang selama ini lebih mengutamakan 

pengembangan kemampuan intelektualnya akademis dibandingkan aspek yang 

sangat fundamental, yaitu pengembangan karakter, seseorang dengan kemampuan 

intelektualnya yang tinggi dapat menjadi orang yang tidak berguna atau bahkan 

membahayakan masyarakat bila karakternya rendah. Akhlak manusia dapat 

dibentuk oleh berbagai pengaruh internal ataupun eksternal. Pengaruh internal 

berada dalam diri manusia. Ada yang berpendapat bahwa pengaruh internal adalah 
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watak, yaitu sifat dasar yang sudah menjadi pembawaan sejak manusia dilahirkan, 

sekalipun pengaruh eksternal pun dapat membentuk watak tersebut. 

Untuk membentuk kepribadian seseorang untuk menjadi lebih baik itu 

memang tidak mudah, perlu proses dan tahapan yang sangat panjang untuk 

menciptakan para pelajar yang berakhlakul karimah (akhlak mulia) 

berpengetahuan, berbudi perketi luhur, dan berkarakter baik. Karakter melekat 

pada setiap individu, yang tecermin pada pola perilaku dalam kehidupan sehari-

hari. Karakter seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan (nurture) dan faktor 

bawaan (nature). Seseorang yang berakhlakul karimah bukan yang tampak dari 

penampilan lahiriah memang menampilkan perilaku yang baik. Perilaku yang baik 

yang ditampilkannya itu karena didorong oleh hati nuraninya yang selalu condong 

kepada kebaikan sebagai ikhtiar menjalankan ketaatan kepada Allah atas dasar 

ketaatan kepada rasul-Nya dan meneladani Rasul-Nya (Rahmat, 2016, hal. 25-26). 

Oleh karena itu, perlu dilaksanakan berbagai upaya dari lembaga 

pendidikan untuk mengembalikan manusia ke dalam kebaikan, serta mencegah 

tumbuh kembangnya karakter negatif pada diri peserta didik, sedini mungkin. 

Mulai dari tingkat bawah (TK) sampai tingkat atas (SMA/PT). Dalam hal ini, 

SMP Daarut Tauhiid yang terletak di Bandung Provinsi Jawa Barat menciptakan 

program menghafal Alquran/tahfiz Alquran, untuk setiap peserta didiknya. Di 

mana program ini diyakini oleh para staf pengajar dan pimpinan yayasan, akan 

sangat membantu dalam pembentukan karakter siswa di sekolah tersebut. Hal 

tersebut, kiranya berlandaskan pada firman Allah di bawah ini:  

َِءاَيَُٰتُهۥِإِِ ِتُلَِيۡتَِعلَۡيِهۡم ِِإَوَذا ِوَِجلَۡتِقُلُوُبُهۡم ُ ِٱَّللَّ ُِذكَِر ِإَِذا ِيَو ِٱَّلَّ ِٱلُۡهۡؤِنُنوَن نََّها
ُوَنِِ َِرّبِِهۡمَِيَتَوَّكَّ َٰ  ٢َزاَدۡتُهۡمِإِيَمَٰٗناَِولََعَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila 

disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-

Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah 

mereka bertawakkal” (QS. Al-Anfal [8]:2). 

Program pembelajaran tahfiz Alquran sangat penting, karena sebagai 

upaya pemelihara keotentikan Alquran, Banyak sekali masyarakat sekarang ini 

menginginkan anaknya berperilaku yang baik dan memiliki karakter yang islami, 

jadi banyak orang tua menyekolahkan anaknya pada sekolah yang bernuansa 
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islami seperti sekolah yang mengadakan program tahfiz, tahsin dan lain-lain. 

Dengan adanya program menghafal Alquran anak-anak akan lebih mengetahui 

apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan, dan mereka akan 

lebih paham tentang agama islam, karena semua yang ada di dunia ini sudah pasti 

ada di dalam Alquran. Apalagi sekarang banyak anak-anak yang berlomba-lomba 

untuk menghafal Alquran agar mereka bisa berguna bagi diri sendiri maupun 

masyarakat.  

Menurut Yusuf Qardhawi (1999, hal. 170), ayat di atas menjelaskan bahwa 

dengan membaca dan mendengarkan ayat-ayat al-Quran mampu membuat 

manusia menjadi lebih beriman kepada Allah dan memiliki akhlaq (karakter) yang 

mulia. Selain itu, pakar tafsir Indonesia M. Quraish Shihab (2013, hal. 21), 

menyatakan bahwa kita sebagai umat Islam memiliki tanggung jawab besar serta 

diwajibkan untuk menaruh perhatian terhadap Alquran dalam menjaga 

keotentikan Alquran serta mengamalkan isi kandungannya. 

Kemudian, menurut Abdullah Subaih, profesor psikologi di Universitas 

Imam Muhammad bin Su’ud al-Islamiyah di Riyadh, sebagaimana yang dikutip 

oleh Ngalim Purwanto (1992, hal. 52), menyatakan bahwa para pelajar yang 

mengikuti perkumpulan (halaqoh) menghafal Alquran dapat membantu 

menambah konsentrasi dalam mendapatkan ilmu dan membentuk karakter pelajar 

ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, budaya-budaya religius saat ini sudah mulai 

ditinggalkan, sedangkan di sisi lain banyak sekali perkembangan zaman yang 

tidak terbendung yang mempengaruhi budaya kita di Indonesia, seperti 

hedonisme. Maka salah satu upaya untuk membentengi karakter dan moralitas 

umat manusia adalah dengan membaca dan mempelajari Alquran (Birri, 2008, hal. 

14).  

Berdasarkan hal tersebut, tahfiz Alquran kiranya menjadi sangat urgen 

dalam usaha meraih dan membentuk karakter siswa yang sedang menempuh 

proses pendidikan, baik dalam pendidikan formal ataupun non formal. Berangkat 

dari latar belakang dan permasalah di atas, maka penulis tertarik meneliti lebih 

dalam Program Tahfiz Alquran Dalam Pembentukan Karakter Siswa Di 

SMP Daarut Tauhiid Boarding School Putri. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah ini terbagi dua, a) rumusan masalah umum dan b) 

rumusan masalah khusus. Adapun rumusan masalah umum pada penelitian ini: 

Bagaimana Program Tahfiz Alquran Dalam Pembentukan Karakter Siswa 

Di SMP Daarut Tauhiid Boarding School Putri? 

Dari masalah umum di atas kemudian dikembangkan menjadi rumusan 

masalah khusus yang dideskripsikan dengan bentuk pertanyaan penelitian sebagai 

berikut. 

a. Bagaimana perencanaan program tahfiz Alquran di SMP Daarut 

Tauhiid Boarding School Putri? 

b. Bagaimana pelaksanaan program tahfiz Alquran SMP Daarut Tauhiid 

Boarding School Putri?  

c. Bagaimana hasil program tahfiz alquran dalam pembentukan karakter 

siswa di SMP Daarut Tauhiid Boarding School Putri?   

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. 

Adapun tujuan umum dan tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui program tahfiz Alquran 

dalam pembentukan karakter siswa di SMP Daarut Tauhiid Boarding School 

Putri. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini untuk: 

a. Mengetahui perencanaan program tahfiz Alquran di SMP Daarut 

Tauhiid Boarding School Putri. 

b. Mengetahui pelaksanaan program tahfiz Alquran SMP Daarut Tauhiid 

Boarding School Putri. 

c. Mengetahui hasil program tahfiz alquran dalam pembentukan karakter 

siswa di SMP Daarut Tauhiid Boarding School Putri. 
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1.4 Manfaat 

Penelitian ini akan lebih bermakna apabila memberi manfaat, baik bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi masyarakat. Berdasarkan tujuan 

penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai 

berukut: 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan 

mengetahui pelaksanaan program tahfiz Alquran dalam membentuk karakter 

siswa SMP Daarut Tauhiid Boarding School Putri yang nantinya menjadikan 

disiplin ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan dan dapat menambah 

wacana kepustakaan yang berkaitan dengan teknik atau  cara menyusun 

program tahfiz Alquran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, dapat mengetahui secara mendalam mengenai impikasi dari 

program tahfiz dalam pembentukan karakter siswa khususnya di SMP 

Daarut Tauhiid Boarding School Putri dan menambah wawasan 

pengetahuan dalam penelitian sehingga mampu menerapkan ilmu tersebut 

ketika terjun dalam masyarakat dan sebagai referensi dan menambah 

pengalaman dalam penelitian pendidikan khususnya pembentukan 

pendidikan karakter melalui program tahfiz Alquran. 

b. Bagi prodi IPAI bisa menjadi sumber riset untuk meneliti secara lebih 

lanjut terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang dilakukan swasta. 

c. Bagi sekolah, sebagai pengetahuan baru dan sumbangan pemikiran dalam 

meningkatkan program tahfiz Alquran untuk membentuk karakter siswa. 

d. Bagi masyarakat, bisa menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, khususnya untuk 

membentuk dan menghasilkan generasi penerus yang berkarakter dan 

berbudi luhur.    

 

 

 


