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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Karakter manusia tidak terlepas dari permasalahan tingkah laku 

manusia. Pembahasan mengenai tingkah laku manusia selalu berkaitan 

dengan etika dan moral.  Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan 

atau ilmu tentang adat kebiasaan.1 Pengertian lain menyebutkan, etika berarti 

ilmu tentanng apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral 

(akhlak). 2  Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan etika 

merupakan ilmu tentang suatu yang baik dan buruk yang menjadi kebiasaan 

atau budaya yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat tertentu. 

Sedangkan moral menurut Imam Sukardi merupakan suatu kebaikan yang 

disesuaikan dengan ukuran-ukuran tindakan yang diterima oleh umum, 

meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu.3 Moral menjadi tolok ukur 

yang dipakai masyarakat untuk menentukan baik buruknya tindakan manusia 

sebagai orang dengan jabatan tertentu atau profesi tertentu.4 Dengan demikian, 

moral adalah tolok ukur yang digunakan oleh masyarakat untuk 

memenentukan baik buruknya tindakan.  

                                                             
1 Etika, diakses pada tanggal 6 April 2014 dari 

http://www.ut.ac.id/html/suplemen/ipem4430/etika21.htm 
2 Ibid., 
3Pengertian Moral, diaksespada tanggal 14 April 2014 dari http://artikel2.com/kumpulan-

bermacam2-artikel/04/pengertian-moral 
4 Ibid.,2 
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Untuk menjalankan keduanya, diperlukan karakter kuat dalam diri 

manusia yang mampu melakukan semuanya dengan penuh kesadaran, bukan 

dengan paksaan.5 Karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan 

yang mengarahkan tindakan seseorang individu. Karena itu jika pengetahuan 

mengenai karakter seseorang itu dapat diketahui, maka dapat diketahui pula 

bagaimana ia akan bersikap pada kondisi-kondisi tertentu.  Hubungan antara 

karakter, etika, dan moral tidak  dapat dilepaskan dalam upaya mencetak 

generasi yang bertanggung jawab dan kondisi masyarakat yang sejahtera. 

Permasalahan tentang moral bukanlah hal yang tidak asing lagi untuk 

dibicarakan oleh beberapa media massa di Indonesia. Angka kriminalitas 

yang semakin lama semakin bertambah mulai dari kasus korupsi yang 

dilakukan oleh pejabat negara, kasus tawuran pelajar, kasus penyalahgunaan 

narkoba, dan kasus kriminal yang lain. Hal ini dapat dilihat dari catatan 

kriminalitas selama tahun 2011 hingga tahun 2014. Indonesia Corruption 

Watch (ICW) mengeluarkan hasil penelitian, mereka mencatat data vonis 

putusan dari bulan Januari hingga Desember 2013, ada 185 kasus korupsi 

dengan 295 terdakwa. 6 Sementara itu komnas perlindungan anak mencatat 

                                                             
5  Hubungan Karakter, Etika, dan Moral, diakses pada tanggal 14 April 2014 dari 

http://www.referensimakalah.com/2012/10/hubungan-karakter-etika-dan-moral.html 
6 ICW : Tren Hukuman Berat untuk Koruptor Naik Tapi Belum Bikin Kapok, diakses pada 

tanggal 4 April 2014 dari http://news.detik.com/read/2014/01/12/160830/2465250/10/icw-tren-
hukuman-berat-untuk-koruptor-naik-tapi-belum-bikin-kapok 
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sepanjang tahun 2013 terdapat 255 kasus tawuran antar pelajar dan 20 pelajar 

tewas sia-sia dalam kasus ini. 7  

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah pengguna 
narkoba mencapai 3,3 juta orang di tahun 2008, naik menjadi 3,8 juta 
orang di tahun 2011, dan di tahun 2013 naik menjadi 4 juta orang. 
Sebanyak 22 % pengguna Narkoba berasal dari kalangan pelajar.8 
Belum lagi masalah sex bebas yang marak terjadi dikalangan remaja 
yang tidak lain adalah pelajar. Sementara itu, dalam dunia pendidikan 
kasus bertindak curang adalah perbuatan mencontek yang sudah tidak 
asing dilihat. Bahkan pada pelaksanaan UAN dibeberapa daerah 
ditengarai ada guru yang memberikan kunci jawaban pada siswanya. 9  
 
Kenyataan tentang maraknya kasus-kasus penyimpangan moral inilah 

yang membuat dunia pendidikan harus menempatkan pentingnya pendidikan 

karakter. Mengingat fungsi pendidikan yang tercantum dalam UU Sisdiknas 

No. 20 Tahun 2003, bahwa: 

Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehudupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga 
negara yang demokratis dan bertanggung jawab.10  

 

Berdasarkan pada rumusan tersebut terlihat bahwa pendidikan nasional 

mengemban misi yang tidak ringan, yakni membangun manusia yang utuh 

dan paripurna yang memiliki nilai-nilai karakter yang agung di samping juga 

harus memiliki keimanan dan ketaqwaan. Oleh karena itulah pendidikan 

                                                             
7 Bangkit Indonesia Gemilang (Sebuah Pemikiran untuk Kebangkitan Indonesia), diakses 

pada tanggal 4 April 2014 dari http://politik.kompasiana.com/2014/02/25/bangkit-indonesia-
gemilang-sebuah-pemikiran-untuk-kebangkitan-indonesia-634383.html 

8 Ibid., hal.2 
9 Hariyanto, Muchlas Samani, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya Offset, 2012), hal. 5 
10 Undang- undang  SISDIKNAS (UU RI No. 20 th 2003). (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 7  



 

4 
 

menjadi agent of change yang harus mampu melakukan perbaikan karakter 

bangsa.11 

Implementasi pendidikan karakter butuh kerjasama dari pihak sekolah 

baik itu kepala sekolah, guru, tatausaha, tukang kebun, satpam, ataupun 

petugas kebersihan. Semua guru, kepala sekolah maupun tenaga pendidikan 

yang lain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan karakter di 

sekolah masing-masing. Jadi, nilai-nilai dalam pendidikan karakter 

diintegrasikan dalam mata pelajaran atau pembiasaan-pembiasaan dengan 

beragam cara yang tepat. Tidak kalah penting pula adalah peran orang tua dan 

masyarakat. Orang tua harus menigkatkan kesadaran akan pentingnya 

pendidikan karakter, tidak hanya memaksakan kehendak agar putranya lulus 

dengan nilai terbaik saja, dan hal tersebut dibebankan pada guru 

matapelajaran. Hendaknya orang tua juga berharap putranya memiliki moral 

dan perilaku yang baik, cerdas, dan berhati mulia. 12  Oleh karena itu, 

pendidikan karakter harus diberikan di sekolah begitu juga di rumah harus 

diajarkan pendidikan karakter dan orang tua mampu menjadi contoh bagi 

anaknya.  

Lingkungan masyarakat luas sangat mempengaruhi terhadap 
keberhasilan penanaman nilai-nilai etika, estetika untuk pembentukan 
karakter. Menurut Qurais Shihab, situasi kemasyarakatan dengan 
sistem nilai yang dianutnya, mempengaruhi sikap dan cara pandang 
masyarakat secara keseluruhan. Jika sistem nilai dan pandangan 

                                                             
11 Prinsip Dasar Pendidikan Karakter dalam Prespektf Islam, diakses pada tanggal 4 

April dari http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dr-marzuki-mag/dr-marzuki-mag-
prinsip-dasar-pendidikan-karakter-perspektif-islam.pdf 

12 Efektivitas Pendidikan Karakter Butuh Kerjasama Guru dan Orang Tua, diakses pada 
tanggal 17 April 2014 dari 
http://edukasi.kompas.com/read/2013/10/16/1358103/Efektivitas.Pendidikan.Karakter.Butuh.Kerja
.Sama.Guru.dan.Orang.Tua 
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mereka terbatas pada kini dan di sini, maka upaya dan ambisinya 
terbatas pada hal yang sama.13 

Kemerosotan moral yang dialami oleh bangsa Indonesia dianggap 

masyarakat sebagai kegagalan dalam pelaksanaan pendidikan Agama Islam di 

sekolah. Kurang efektifnya pendidikan agama, menimbulkan kekhawatiran 

dari berbagai pihak terhadap mentalitas bangsa pada masa yang akan 

datang.14  

Oleh karena itu, pelaksanaan penddikan agama yang diwujudkan 
dengan membangun budaya religius di berbagai jenjang pendidikan, 
patut untuk dilaksanakan. Sebab pelaksanaan budaya religius di 
sekolah mempunyai landasan yang kokoh secara normatif religius 
maupun konstitusional, sehingga tidak ada alasan lagi bagi sekolah 
untuk mengelak dari usaha tersebut.15  

Melalui penanaman nilai-nilai budaya religius pada diri siswa akan 

memperkokoh imannya, dan aplikasi nilai-nilai keislaman dapat tercipta dari 

lingkungan sekolah. Oleh sebab itu membangun budaya religius akan sangat 

membantu pembentukan karakter siswa sebab pelaksanaan budaya religius 

dalam sekolah akan mempengaruhi sikap, sifat, dan tindakan siswa secara 

tidak langsung. 

Sekolah menempati posisi yang strategis dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter, sebab  hampir seluruh anak bangsa dapat dipastikan 

mendapatkan kesempatan merasakan pendidikan sekolah, minimal 

                                                             
13 Pelaksanaan Pendidikan Karakter (Inpres No.1 tahun 2010), diakses pada tanggal 17 

April 2014 dari https://mustafatope.wordpress.com/category/pendidikan-karakter/ 
14 Muhaimin, Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam, Pemberdayaan, 

Pengembangan hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan, (Bandung: Nuansa, 2003), hal. 23 
15 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran : Upaya Reaktualisasi 

Pendidikan Islam, (Malang: LKP21, 2009), hal. 305 
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pendidikan dasar (SD-SMP).16 Jika kalkulasikan masa sekolah seseorang dari 

pendidikan TK, SD hingga SMP adalah selama 11 tahun ia berada dalam 

pendidikan formal. Selama masa itu jika pendidikan karakter di sekolah-

sekolah dilaksanakan secara maksimal maka akan tumbuh pribadi yang 

mengagumkan dan berkarakter.  

SMP Negeri 4 Batu adalah SMP yang terletak di bagian utara kota 

Batu, dimana mayoritas masyarakat di bagian utara Batu adalah pemeluk 

Agama Islam. Namun tentunya sebagai sekolah Negeri siswa-siswinya juga 

ada yang memeluk agama selain Agama Islam. Sekolah ini memiliki visi 

yakni, “ Beriman dan bertaqwa, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, serta 

berprestasi”. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan 

pendidikan karakter berdasar pada budaya religius yang ada di SMP Negeri 4 

ini.   

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka penelitian ini 

akan terfokus dan berkonsentrasi pada “PENERAPAN PENDIDIKAN 

KARAKTER BERBASIS BUDAYA RELIGIUS  SMP NEGERI 4 KOTA 

BATU” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

                                                             
16 Khozin, School Culture: Instrumen Untuk Membentuk Karakter Peserta Didik, Jurnal 

Progresiv, Vol. V No. 1 (Desember, 2011), Hal 45. 
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1. Bagaimana implementasi pendidikan karakter berbasis budaya religius di 

SMP Negeri 4 Kota Batu? 

2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat serta solusi 

dalam mengimplementasikan pendidikan karakter berbasis budaya 

religius di SMP Negeri 4 Kota Batu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah tersebut, maka dapat dijabarkan tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter berbasis budaya 

religius di SMP Negeri 4 Kota Batu 

2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat beserta solusi dalam 

mengimplementasikan pendidikan karakter  berbasis budaya religius di 

SMP Negeri 4 Kota Batu  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan setidaknya memiliki tiga manfaat, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti  

Bagi penulis bermanfaat untuk menambah wawasan tentang pendidikan 

karakter berbasis budaya religius yang nantinya akan dijadikan bekal 

sebagai guru. 

 



 

8 
 

2. Bagi guru 

Menambah wawasan terkait pelaksanaan pendidikan karakter berbabasis 

budaya religius untuk dapat diimplementasikan di SMP Negeri 4 Batu. 

3. Bagi Orang Tua 

Menambah wawasan tentang pendidikan  karakter, agar dapat mendukung 

sepenuhnya pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dan dapat 

diaplikasikan di rumah. 

4. Bagi Siswa 

Siswa dapat mengimplementasikan pendidikan karakter yang 

diselenggarakan di sekolah sebagai bekal dalam menghadapi kehidupan 

bermasyarakat. 

 

 

E. Definisi Operasional 

1. Implementasi  

Guntur setiawan yang mendefinisikan implementasi sebagai perluasan 

aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan 

tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, 

birokrasi yang efektif. 17  Sedangkan menurut Usman Implentasi adalah 

bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu 

sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi berupa kegiatan 

                                                             
17 Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Bandung: Remaja 

Rodakarya Offset, 2004), hal.39 
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terrencana dan untuk mencapai tujuan. 18  Berdasarkan dua pengertian 

tersebut maka dapat diartikan Implementasi adalah sebuah tindakan yang 

dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk 

mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Implementasi  dalam penelitian 

ini adalah tindakan atau usaha yang dilakukan seluruh warga sekolah 

untuk menerapkan pendidikan kerakter berdasar pada budaya religius di 

SMP Negeri 4 Batu. 

2. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntutan kepada peserta 

didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi 

hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. 19  Sedangkan menurut Doni 

Koesuma Albertus, pendidikan karakter adalah pendidikan yang 

menanamkan nilai-nilai tertentu pada anak didik, seperti nilai-nilai yang 

berguna bagi pengembangan dirinya.20 Bersandar pada pengertian diatas 

maka dapat disimpulkan pendidikan karakter adalah usaha pemberian 

teladan kepada peserta didik untuk menjadi manusia yang berkarakter 

(berakhlak mulia) dan diwujudkan dengan sikap dan perilakunya dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Pada penelitian ini pendidikan karakter diartikan sebagai usaha 

pemberian teladan pada peserta didik untuk menjadi manusia yang 

berkarakter yang diwujudkan denga sikap dan perilakunya sehari-hari. 

                                                             
18 Nurudin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada,2002). Hal. 70 
19 Ibid., hal.45 
20 Doni Kusuma Albertus, Pendidikan Karakter, strategi Mendidik Anak di Zaman Global, 

( Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 124 
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3. Budaya Religius 

Budaya berasal dari kata “budhayah” yang merupakan bentuk 

jamak dari buddhi yang berarti budi atau kekal. 21  Sedangkan religius 

menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah bersifat religi, bersifat 

keagamaan, atau hal yang bersangkut paut dengan religi. 22  Budaya 

religius adalah cara berfikir dan cara bertindak warga sekolah yang 

didasarkan atas nilai-nilai religius (keberagamaan). Religius menurut 

Islam adalah menjalankan ajaran agama secara menyeluruh (kaffah). 23  

Budaya religius sekolah adalah terwujudnya nilai-nilai ajaran agama 

sebagai tradisi dalam berperilaku dan budaya organisasi yang diikuti oleh 

seluruh warga sekolah. 

Pada penelitian ini budaya religius sekolah adalah terwujudnya 

nilai-nilai ajaran agama dalam usaha menanamkan pendidikan budaya 

religius di  SMP Negeri 4 Batu.  

4. SMP Negeri 4 Kota Batu 

SMP Negeri 4 Batu adalah sekolah dibawah naungan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kota Batu. SMP Negeri 4 beralamatkan di jalan 

Diponegoro Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu. Sekolah ini terletak 

tidak jauh dari jalan raya sekitar 20 meter dari jalan raya. Akses 

transportasi menuju sekolah ini sangat mudah untuk siswa sekitar kota 

                                                             
21 Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hal 73-74 
22  Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 17 April 2014 dari 

http://kbbi.web.id/religius 
23 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hal. 294 
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Batu dapat menggunakan angkutan umum berwarna kuning orange 

jurusan Batu-Selecta atau Batu-Sumber Brantas.  

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan diperlukan dalam rangka mengarahkan tulisan agar 

runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisan dibagi dalam lima bab, di 

antaranya sebagai berikut:  

Bab I pendahuluan, dalam bab ini akan dijabarkan diantaranya latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

batasan masalah, definisi operasional, dan sistematika penulisan. 

Bab II kajian pustaka, yang membahas tentang pendidikan karakter berbasis 

budaya religius. 

Bab III merupakan metode penelitian, yang isinya meliputi, jenis penelitian, 

lokasi penelitian, informan, sumber data, tehnik pengumpulan data 

dan analisis data. 

Bab IV, bab ini menguraikan tetang hasil penelitian yang diperoleh dari 

lapangan serta peyajian data dari lapangan. 

Bab V, bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil analisis data penelitian, 

saran dan penutup. 

 

 


