
1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

       Pembelajaran di Sekolah Dasaradalah pengkondisian terbaik untuk peserta 

didik yang memungkinkan kegiatan belajar dan mendapatkan ilmu selama enam 

tahun di bangku sekolah. Pembelajaran Sekolah Dasar memberikan pengetahuan 

dasar dan penerapan atas pendidikan yang mengedepankan karakter peserta didik. 

Sehingga dalam setiap pembelajaran guru harus menanamkan pendidikan karakter 

pada peserta didik Sekolah Dasar. Zusnani (2013:11) menjelaskan mengenai makna 

pembelajaran sebagai berikut. 

       “Pembelajaran merupakan pengaturan atau penciptaan kondisi lingkungan 

sebaik-baiknya yang memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar terhadap 

peserta didik”. 

       Kondisi lingkungan sekolah yang baik menentukan keberhasilan peserta didik 

dalam menerima pelajaran dan penerapan dari ilmu yang didapatkan hal ini menjadi 

tugas seluruh anggota sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, dan masyarakat 

karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama begitu juga dengan 

orangtua semua harus mendukung penciptaan kondisi terbaik untuk peserta didik 

dalam belajar. 

       Pengkondisian terbaik di Sekolah Dasar akan mendukung peserta didik dalam 

mencapai tugas perkembangan dengan dukungan semua pihak sekolah, orangtua, 

dan masyarakat tentunya. Salah satu tugas perkembangan peserta didik usia sekolah 
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dalam Wiyani (2013:147) adalah mengembangkan kata hati, moralitas, dan nilai-

nilai. Berkenaan dengan tugas perkembangan peserta didik usia sekolah, maka guru 

dituntut dapat memberikan pembelajaran sebaik mungkin demi mengoptimalkan 

tugas perkembangan peserta didik. 

       Mengembangkan kata hati, moralitas, dan nilai-nilai menjadi penting untuk 

pendidikan di Sekolah Dasar mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang 

berkarakter dan bernilai kesopanan, namun Globalisasi yang semakin bebas 

menjadikan bangsa ini kehilangan karakter dan nilai yang ada. 

       Pembelajaran di Sekolah Dasar merupakan langkah awal bagi peserta didik 

dalam pencapaian setiap perkembangan, perkembangan karakter diharapkan 

menjadi prioritas utama untuk peserta didik usia Sekolah Dasar sebagai jembatan 

dalam menghadapi globalisasi yang terus berkembang saat ini sebagaimana 

Muslich (2011:35) menjelaskan mengenai tantangan bangsa Indonesia dalam 

globalisasi sebagai berikut.  

       Indonesia saat ini sedang menghadapi dua tantangan besar, yaitu desentralisasi 

atau otonomi daerah yang saat ini sudah dimulai, dan era globalisasi total yang akan 

terjadi pada tahun 2020. kedua tantangan tersebut merupakan ujian berat  yang 

harus dilalui  dan dipersiapkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Kunci sukses dalam 

menghadapi tantangan berat terletak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) 

Indonesia yang handal dan berbudaya. Oleh karena itu , peningkatan kualitas SDM 

sejak dini merupakan hal penting yang harus dipikirkan secara sungguh-sungguh. 

       Uraian di atas  menunjukkan sangat pentingnya karakter untuk dibina dan 

diarahkan serta dikembangkan karena berhubungan dengan bagaimana berbuat 

terhadap Tuhan YME,  diri sendiri dan sesama dalam kehidupan sehari-hari yang 
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menjadi  keselamatan SDM generasi penerus bangsa dan agama, terutama di era 

globalisasi sekarang ini, jika tidak pandai menyaring hal negatif atau positif dari 

globalisasi akan mempengaruhi karakter anak bangsa  yang mengakibatkan 

semakin buruknya moral dari penerus bangsa Indonesia. 

       Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di 

Sekolah Dasar merupakan penciptaan kondisi terbaik dalam lingkungan pendidikan 

untuk peserta didik selama enam tahun yang bertujuan memberikan dampak positif 

terhadap perubahan dan perkembangan aspek kognitif, afektif dan psikomotor 

peserta didik. Kurikulum Sekolah Dasar baru-baru ini lebih menekankan 

perkembangan afektif peserta didik dalam setiap pembelajaran yang nantinya 

peserta didik tidak hanya pandai dalam aspek kognitif dan psikomotornya namun 

dapat menjadi penerus bangsa yang cerdasafektifdalam berkarakter. 

       Lampiran peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  nomor 67 tahun 

2013  tentang  kerangka dasar dan struktur kurikulum Sekolah  Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah terdapat struktur kurikulum kompetensi inti dan sikap spiritual menjadi 

rumusan KI pertama, hal ini menunjukkan sikap spiritual dan religius menjadi sikap 

nomor pertama yang penting untuk dimiliki oleh peserta didik dan diharapkan akan 

mendukung ketercapaian KI selanjutnya yaitu, sikap sosial, pengetahuan dan 

keterampilan. Sebagai umat yang beragama islam karakter religius diperlukan 

dalam setiap diri peserta didik hal ini menjadikan karakter religius perlu dibentuk 

dan dibina sejak dini agar terwujudnya kehidupan yang sesuai dengan ajaran Al-

Quran terciptanya generasi Al-Quran yang akan mengembangkan karakter masa 

depan bangsa Indonesia. 
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       Pendidikan karakter perlu diintegrasikan dalam setiap pembelajaran, selain itu 

pendidikan karakter perlu dikembangkan dengan kegiatan-kegiatan tambahan yang 

ada di Sekolah Dasar, dengan kegiatan tambahan yang memfokuskan terbentuknya 

karakter peserta didik diharapkan akan menambah keberhasilan dalam mewujudkan 

terbentuknya karakter peserta didik. 

       Sekolah Dasar Alam Ar-Rohmah merupakan salah satu Sekolah Dasaryang 

bernafaskan islam yang memberikan banyak perhatian dalam pengembangan 

karakter peserta didik dalam setiap pembelajaran terutama karakter religius, hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya program atau kegiatan sekolah yang dapat 

memberikan pendidikan karakter untuk peserta didik Sekolah Dasar Alam Ar-

Rohmah.Salah satu kegiatan religius yang ada adalah program menghafal Al-Quran 

dan diharapkan program yang religius mampu membentuk nilai karakter religius  

kepada peserta didik yang ada di Sekolah Dasar Alam Ar-Rohmah. 

       Program hafal Al-Quran merupakan salah satu program religius yang 

didalamnya memberikan pendidikan karakter dengan kegiatan membaca dan 

menghafal Al-Quran. Sekolah Dasar Alam Ar-Rohmah merupakan salah satu 

sekolah dasar islam yang memiliki program hafal Al-Quran didalamnya, program 

yang religius diharapkan dapat memberikan hasil dalam membentuk nilaikarakter 

religius peserta didik Sekolah Dasar Alam Ar-Rohmah Sumbersekar Dau Malang.  

Sekolah Dasar Alam Ar-Rohmah memberikan banyak pendidikan karakter yang 

diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan tambahan di Sekolah termasuk 

program hafal Al-Quran, oleh karena itu perlu diadakan penelitiandengan judul 

Analisis Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Program Hafal Al Quran 

Dalam Menanamkan Nilai religius di SD Alam Ar-Rohmah Dau malang. 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terdapat permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter yang diimplementasikan 

melalui program hafal Al-Quran di Sekolah Dasar Alam Ar-Rohmah Dau 

Malang? 

2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pendidikan karakter melalui program 

hafal Al-Quran di Sekolah Dasar Alam Ar-Rohmah Dau Malang dan 

bagaimana upaya mengatasinya? 

3. Bagaimana upaya Sekolah menanamkan nilai religius siswa  melalui 

program hafal Al-Quran di Sekolah Dasar Alam Ar-Rohmah Dau Malang? 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan mendiskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter yang 

diimplementasikan melalui program hafal Al-Quran di Sekolah Dasar Alam 

Ar-Rohmah Dau Malang. 

2. Mengetahui kendala dalam pelaksanaan pendidikan karakter melalui 

program hafal Al-Quran di Sekolah Dasar Alam Ar-Rohmah Dau Malang 

dan upaya untuk mengatasinya. 

3. Mengetahui upaya Sekolah dalam menanamkan nilai-nilai religius siswa 

melalui program hafal Al-Quran di Sekolah Dasar Alam  Ar-Rohmah Dau 

Malang. 
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D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti, menambah wawasan dan memberikan informasi mengenai 

pelaksanaan pendidikan karakter melalui program hafal Al-Quran dalam 

menanamkan nilai religiusSekolah Dasar Alam Ar-rohmah. 

b. Bagi guru memberikan pengetahuan evaluasi lebih dalam dan bermakna 

mengenai pendidikan karakter melalui program hafal Al-Quram yang dijalankan 

serta memahami kendala dari pelaksaaan pendidikan karakter melalui program 

hafal Al-Quran sehingga dapat  terus memberikan upaya dalam mengatasinya.  

c. Bagi sekolah, memberikan hasil deskripsi dari realita mengenai analisis program 

hafal Al-Quran dalam membentuknilai religius siswa Sekolah Dasar Alam Ar-

Rohmah Dau Malang sehingga dapat menjadi acuan untuk terus 

mengembangkan program terbaik di Sekolah dalam mengembangkan semua 

nilai karakter. 

2.  Manfaat teoritis  

Memberikan kontribusi dalam pendidikan yang berkaitan dengan pentingnya 

penanaman pendidikan karakter religius bagi kehidupan sehari-hari siswa. Hasil 

dari analisis implementasi pendidikan karakter melalui program hafal Al-Quran 

dalam menanamkan nilai religius siswa Sekolah Dasar Alam Ar-Rohmah dapat 

direkomendasikan untuk pengembangan pembelajaran dan program yang lain 

yang ada di SD Alam Ar-Rohmah Dau Malang. 

E.   Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

       Penelitian ini membahas beberapa hal yang menjadi realita dari pendidikan 

karakter yang diimplementasikan melalui progam hafal Al-Quran dalam 
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menanamkan nilai religius siswa yang ada pada Sekolah Dasar Alam Ar-Rohmah 

Dau Malang untuk memberikan kontribusi  kegiatan di sekolahdalam menanamkan 

nilai karakter siswa, terkhusus dalam penelitian ini adalah nilai karakter religius.  

       Ruang lingkup penelitian ini mencari tahu mengenai hal-hal yang ada dalam 

program hafal Al-Quran sebagai pendidikan karakterdalam menanamkan siswa 

mulai dari pelaksanaan pendidikan karakter melalui program hafal Al-Quran, 

hambatan dan solusi serta upaya sekolah dalam menanamkan nilai religius siswa 

Sekolah Dasar Alam Ar-Rohmah Dau malang. Agar penelitian ini tidak merambat 

atau meluas dalam pembahasannya yang dapat menjadikan penelitian tidak valid 

maka peneliti memberi batasan masalah yaitu pelaksanaan pendidikan karakter 

melalui program hafal Al-Quran dalam menanamkan nilai religius dengan batasan 

dari nilai ilahiyah yaitu iman, taqwa, ihklas, syukur, dan sabar serta nilai insaniyah 

yaitu semangat persaudaraan, sikap rendah hati, sikap menepati janji, kesediaan 

besar dalam menolong sesama bagi siswa di Sekolah Dasar Alam Ar-Rohmah Dau 

Malang. 

F.   Definisi Istilah dan Definisi Operasional 

1.    Pendidikan Karakter 

       Mulyasa (2011: 3) “Pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi dari 

pendidikan moral, karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan maslah 

bnar-salah, tetapi bagaimana maenanamkan kebiasaan (habit) tentang hal-hal yang 

baik dalam kehidupan sehingga, peserta didik/ anak memiliki kesadaran, dan 

pemahaman yang tinggi, serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan 

kebajikan dalam kehidupan sehari-hari ”. 

2.    Program HafalAl-Quran 
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       Abdul Aziz abdul Ra’uf  (2004:49) menghafal adalah “proses mengulang 

sesuatu, baik dengan membaca atau mendengar. Pekerjaan apapun jika sering 

diulang, pasti menjadi hafal”. Hafalan Al-Qur’an di Sekolah Dasar masih dalam 

taraf ayat-ayat dalam surat-surat pendek di Al-Qur’an. Program menghafal Al-

Quran suatu rancangan serta usaha yang diperuntukkan siswa bagi yang ingin 

melanjutkan studi. (Arti kata.com, KBBI.com). 

3.    Nilai-Nilai Religius 

       Kemendiknas dalam Gunawan (2012: 33) Nilai religius yaitu nilai yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, nilai ini berkaitan dengan pikiran, 

perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-

nilai ketuhanan dan ajaran agamanya. 

  




