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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sekolah merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. 

Belajar dan mengajar tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan transfer ilmu 

pengetahuan dari guru ke siswa. berbagai kegiatan seperti bagaimana 

membiasakan seluruh warga sekolah disiplin dan patuh terhadap peraturan yang 

berlaku di sekolah, saling menghormati, membiasakan hidup bersih dan sehat 

serta memiliki semangat berkompetisi secara adil dan sejenisnya merupakan 

kebiasaan yang harus ditumbuhkan di lingkungan sekolah sehari-hari (Daryanto, 

2015:1). Kemajuan suatu bangsa tak lepas dari cara kebudayaan kebudayaan 

bangsa tersebut dapat mengenal, menghargai dan dapat memanfaatkan serta terus 

meningkatkan kualitas pendidikan masyarakatnya khusussnya para peserta didik. 

Seperti dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.2 tahun 2004, 

bahwa pendidikan diartikan sebagai 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, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsadan Negara. Berdasarkan Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi pesertadidik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha Esa, berahlak mulia, sehat, 
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berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (NovanArdy, 2013:11-13). 

Budaya religius adalah sekumpulan nilai-nilai agama yang melandasi 

prilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang di praktikan oleh 

kepala sekolah, guru, petugas adminitrasi, peserta didik, dan masyarakat sekolah. 

Sebab itu budaya tidak hanya berbentuk simbolik semata sebagaimana yang 

tercermin di atas tetapi di dalamnya penuh dengan nilai-nilai (Asmaun Sahlan, 

2010:116). Keberagamaan (religiusitas) tidak selalu identik dengan agama. 

Agama lebih menunjuk kepada kelembagaan kebaktian kepada tuhan, dan aspek 

yang resmi, yuridis, peraturan-peraturan dan hukum-hukumnya. Sedangkan 

keberagamaan atau religiusitas lebih melihat aspek yang “di dalam lubuk hati 

nurani” pribadi. Oleh karena itu  religiusitas lebih dalam dari agama yang tampak 

formal. Pada dasarnya pendidikan adalah upaya untuk mempersiapkan peserta 

didik agar mampu hidup dengan baik dalam masyarakatnya, mampu 

mengembankan dan meningkatkan kualitas hidupnnya sendiri serta memberikan 

kontribusi yang bermakna dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat dan bangsanya. Pendidikan merupakan tindakan untuk 

mempersiapkan peserta didik untuk belajar di masa yang akan datang. (Asmaun 

Sahlan, 2010:66). 

karakter adalah kata ‘watak’ yang diartikan sebagai sifat batin manusia 

yang mempengaruhi segenap pemikiran dan tingkah laku, budi pekerti, tabiat. 

Individu yang berkarakter baik adalah individu yang membuat keputusan dan siap 

mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. Victoria Neufeld and 

David (dalam Masnur Muslich, 2011:71). Karakter dapat dianggap sebagai nilai-
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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, adat istiadat, dan estetika. Karakter adalah 

prilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap maupun 

dalam bertindak (Muchlas Samani dan Hariyanto, 2012:41). 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SDN Junrejo 01 Batu pada 

tanggal 8 maret 2016 menunjukan bahwa sekolah tersebut telah menerapkan  

pelaksanaan budaya religius. Hasil observasi menunjukkan bahwa sekolah 

memiliki berbagai macam kegiatan keagamaan yang sudah lama dilaksanakan, 

tidak hanya kegiatan keagamaan namun di sekolah juga terdapat sarana dan 

pasarana untuk menunjang kegiatan keagamaan seperti adanya mushola disekolah. 

maka peneliti memfokuskan untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan 

budaya religius dalam membentuk karakter siswa, penelitian ini dilakukan di SDN 

Junrejo 01 Batu dikarenakan sekolah tersebut mempunyai fasilitas yang paling 

bagus diantara sekolah yang lainnya untuk mendukung pelaksanaan budaya 

religius. Selain itu terlihat jelas dari misi yang dimiliki sekolah tersebut yaitu 

“mengembangkan kultur sekolah yang berdasarkan IMTAK untuk menguasai 

IPTEKS”. Kemudian dijabarkan kembali ke dalam tujuan sekolah yang berbunyi 

“dapat mengamalkan ajaran agama sebagai hasil proses pembelajaran dan 

pengembangan hasil proses pembelajaran dan pengembangan diri yang relevan 

dengan tingkat kelas.” Misi dan tujuan sekolah tersebut bertujuan untuk 

membentuk karakter siswa sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. 

Pelaksanaan budaya religius di SDN junrejo 01 batu terdiri dari tiga program yaitu 
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program harian seperti sholat dhuha dan sholat dzuhur, program mingguan seperti 

penanaman aqidah pagi (PAP), ekstrakurikuler terbangan (pembinaan al-banjari) 

dan program tahunan seperti peringatan hari besar islam (PHBI). Salah satu 

bentuk kegiatan yang menunjukan pelaksanaan budaya religius yang ada di SDN 

Junrejo 01 Batu yaitu melakukan sholat dhuhur berjamaah yang diikuti siswa 

kelas IV, V, dan VI sesuai jadwal masing-masing kelas, pembacaan tadarus dan 

juzamma di lapangan sekolah diikuti semua siswa dan guru, sapa dan salam ketika 

bertemu dengan guru baik di luar maupun didalam kelas, pembacaan do’a 

sebelum dan sesudah pembelajaran dan hukuman saat ada siswa yang bercanda 

saat pelaksanaan upacara bendera berlangsung dengan di berihukuman maju 

kedepan lalu membacakan surat-surat pendek. 

Berdasarkan penjabaran tersebut maka peneliti mengambil sebuah judul 

penelitian yaitu “Analisis Pelaksanaan Budaya Religius Dalam Membentuk 

Karakter Siswa di SDN Junrejo 01 Batu”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, peneliti 

merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan budaya religius dalam membentuk karakter siswa di 

SDN Junrejo 01 Batu? 

2. Bagaimana peran sekolah dalam mendukung pelaksanaan budaya religius di 

SDN Junrejo 01 Batu? 

3. Bagaimana upaya guru dalam membentuk karakter siswa melalui pelaksanaan 

budaya religius di SDN Junrejo 01 Batu? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan di SDN Junrejo 01 batu ini yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan budaya religius dalam membentuk 

karakter siswa di SDN Junrejo 01 Batu. 

2. Untuk mendeskripsikan peran sekolah dalam mendukung pelaksanaan budaya 

religius di SDN Junrejo 01 Batu. 

3. Untuk mendeskripsikan upaya guru dalam membentuk karakter siswa melalui 

pelaksanaan budaya religius di SDN Junrejo 01 Batu 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan berbagai kegunaan, 

sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Bagi penulis bermanfaat untuk menambah wawasan tentang pendidikan 

karakter berbasis budaya religius yang nantinya akan dijadikan bekal ketika 

mengajar atau sebagai seorang guru. 

2. Bagi guru 

Menambah wawasan terkait pelaksanaan budaya religius untuk membentuk 

karakter siswa dan dapat di implementasikan di SDN Junrejo 01 BATU. 

3. Bagi orang tua 

Menambah wawasan tentang budaya religius, agar dapat mendukung 

sepenuhnya pelaksanaan budaya religius di sekolah dan dapat di aplikasikan di 

rumah. 
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4. Bagi siswa 

Siswa dapat mengimplementasikan budaya religius yang diselenggarakan di 

sekolah sebagai bekal dirinya dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat di 

masa yang akan datang. 

E. Penegasan Istilah 

Untuk memperjelas dan menghindari kesalah pahaman istilah yang 

terdapat dalam judul penelitian ini berikut peneliti uraikan penegasan topik utama 

yang akan di bahas dalam penelitianini. 

Budaya religius ada yang berbentuk kegiatan keagamaan, baik secara harian, 

maupun rutinan dan ada yang berbentuk aktivitas sehari-hari. Dalam bentuk 

kegiatan keagamaan harian misalnya adalah berdo’a pada awal dan akhir 

pelajaran, rutinan seperti adanya kegiatan-kegiatan pada acara tertentu, misalnya 

seperti ketika puasa ramadhan dan menjelang hari raya, dan ada yang berbentuk 

aktivitas sehari-hari seperti sopan santun terhadap tamu, selalu tersenyum, dan 

sebagainya. (Fathurrohman, 2015: 197) 

Karakter adalah prilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam 

bersikap maupun dalam bertindak. (Muchlas Samani dan Hariyanto, 2012:41) 

F. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian berjudul “Pelaksanaan Budaya Religius dalam 

Membentuk Karakter Siswa di SDN Junrejo 01 Batu”. Peneliti hanya meneliti 

kelas IV, V dan VI karena untuk kelas rendah seperti I, II dan III pulang sekolah 

lebih awal dan untuk wawancara langsung hanya kepada guru dan beberapa siswa 

kelas VI, untuk siswa kelas IV dan V di beri angket masing-masing kelas 10 

angket. Sedangkan bagi siswa yang beragama lain juga diikutsertakan pada 
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kegiatan keagamaan tertentu seperti penanaman aqidah pagi (PAP) namun hanya 

sekedar hadir sebagai bentuk toleransi. Sedangkan untuk kegiatan keagamaan 

seperti sholat berjamaah siswa yang beragama lain tidak diikutsertakan.  


