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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Suatu bangsa pasti tidak ingin menjadi bangsa yang tertinggal atau 

terbelakang. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk kemajuan bangsa guna 

menghadapi kecanggihan teknologi dan komunikasi yang terus berkembang, 

perbaikan sumber daya manusia juga perlu terus diupayakan untuk membentuk 

manusia yang cerdas, terampil, mandiri dan berakhlak mulia. 

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 pasal 

3 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa 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 

bertanggung jawab. Berdasarkan fungsinya, budaya religius merupakan salah satu 

upaya pengembangan pendidikan. Mewujudkan budaya religius di sekolah 

merupakan salah satu upaya menginternalisasikan nilai-nilai keberagaman yang 

syarat dengan moralitas ke dalam diri siswa.  

Secara umum, pendidikan berperan penting bukan hanya menghasilkan 

manusia dengan prestasi tinggi, tetapi juga mampu menghasilkan generasi baru 

yang berkarakter baik dan bermanfaat bagi pembentukan karakter bangsa. Menteri 
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Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa peran pendidikan sangat penting 

dalam membangun karakter bangsa. Pendidikan yang sedang dikembangkan di 

Indonesia tidak hanya bertujuan menjadikan siswa pintar secara intelektual, 

namun juga memiliki karakter yang positif. Meskipun seseorang sangat pintar, 

tetapi apabila perilakunya tidak baik berarti pendidikannya belum berhasil 

(Dikbud, 2014:6).  

Dengan demikian, pengembangan pendidikan karakter sudah tidak dapat 

ditawar untuk diabaikan, terutama pada pembelajaran di sekolah, di samping 

lingkungan keluarga dan masyarakat. Hal baru terkait dengan pendidikan karakter 

adalah dimasukkannya tanggung jawab pendidikan karakter dalam satu kesatuan 

utuh pada setiap tema pelajaran (tematik terpadu) atau mata pelajaran dalam 

Kurikulum 2013. Melalui Kurikulum 2013, siswa diharapkan memiliki 

kompetensi yang utuh yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

Tujuannya adalah menuju generasi emas yang jujur, memiliki kasih sayang, dan 

berakhlak. 

Pendidikan karakter bukan dimaksudkan untuk menambah pelajaran baru, 

melainkan menyempurnakan proses belajar dan pembelajaran yang ada agar 

menyentuh pengembangan karakter siswa. Pengembangan karakter tidak 

dimasukkan sebagai pokok bahasan tetapi terintegrasi dalam pembelajaran dan 

budaya sekolah. Salah satu nilai yang terdapat dalam pendidikan karakter adalah 

nilai religius. Nilai religius adalah dasar yang harus diterapkan kepada anak sejak 

dini. Nilai religius menjadi landasan setiap individu untuk tidak terpengaruh oleh 

keadaan yang selalu berubah dan dapat menjalankan ibadah dengan sungguh-
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sungguh. Oleh karena itu, pendidikan karakter khususnya nilai religius harus 

diterapkan sejak dini agar anak terbiasa dengan sikap dan kepribadian baik. 

Keyakinan agama berfungsi untuk membangun kesadaran anak tentang 

adanya Tuhan dan hubungannya dengan pencipta. Bagaimana anak bisa 

mensyukuri segala yang diciptakan Tuhan. Pendidikan etika juga penting untuk 

berinteraksi dengan lingkungannya. Mengajarkan kepada anak bagaimana 

bersikap baik kepada orang tua, guru dan kepada teman-teman. Orang tua 

haruslah mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mendidik dan membimbing 

anaknya. Tetapi kebanyakan orang tua terlalu sibuk, sehingga perhatian terhadap 

anak sangat kurang. Mengatasi hal tersebut, sekolah mempunyai peranan penting 

dalam mengajarkan anak tentang nilai-nilai yang ada terutama nilai religius.   

Anak akan tumbuh dan berkembang sebagaimana perlakuan dan 

pembiasaan orang tua terhadapnya. Peran orang tua dan lingkungan adalah dua 

hal utama yang sangat mempengaruhi terbentuknya karakter seseorang. Karakter 

seseorang dapat diubah dan dikembangkan melalui pendidikan karakter. 

Pengembangan pendidikan karakter bukan hanya dipengaruhi oleh orang tua 

maupun ketetapan dari Allah, tetapi juga oleh diri seseorang, lingkungan sekitar, 

serta peran pendidikan karakter (Juwaniyah, 2013:4). 

Setiap anak akan mendapatkan pendidikan formal pertama kalinya di 

sekolah dasar. Meskipun sebelumnya anak sudah mendapatkan pendidikan di 

taman kanak-kanak, masa sekolah dasar merupakan masa matang untuk belajar. 

Di masa sekolah dasar anak akan berusaha mencapai sesuatu, dan menginginkan 

hal-hal baru yang telah diberikan di sekolah. Masa usia sekolah dasar sebagai 

masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia enam tahun sampai usia 
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sebelas atau dua belas tahun ditandai dengan masuknya anak ke sekolah dasar 

(Djamarah, 2008: 123-124). Para ahli pendidikan di Indonesia bersepakat bahwa 

pendidikan karakter sebaiknya dimulai sejak usia anak-anak, karena terbukti 

sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya 

(Samani, 2011:110). 

Dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, siswa diharapkan 

memiliki kemampuan yang baik di bidang ilmu pengetahuan dan baik dalam 

akhlak dan perilakunya. Pada zaman sekarang, banyak anak yang lupa akan 

kewajibannya terhadap Tuhan. Seringkali melupakan shalat, puasa, dan malas 

mengaji, dan banyak pula anak yang memperlakukan orang yang lebih tua seperti 

teman mereka sendiri. Rasa hormat yang kurang diperhatikan, dan berbuat 

seenaknya saja kepada orang yang lebih tua. 

Salah satu sekolah yang memberikan perhatian lebih terhadap 

pengembangan karakter religius terhadap siswanya adalah SD Muhammadiyah 4 

Batu. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, sekolah perlu 

mengintensifkan pengembangan karakter religius terhadap siswanya. 

Pengembangan karakter terhadap siswa di SD Muhammadiyah 4 Batu dimulai 

tahun 2008. Selain dikarenakan adanya berbagai persoalan yang dialami siswa 

yang berkaitan dengan karakter, hal ini juga dikarenakan adanya himbauan secara 

lisan dari Diknas Kota Batu yang menghimbau agar sekolah-sekolah di Kota Batu 

memperhatikan pendidikan karakter di sekolah masing-masing. Selain itu SD 

Muhammadiyah 4 Batu juga menyadari bahwa selayaknya sekolah berbasis Islam 

haruslah kental dengan nilai-nilai karakter, termasuk di dalamnya karakter 

religius. 
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Adapun kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan karakter sudah 

banyak dilaksanakan yang tercermin dalam Visi SD Muhammadiyah 4 Batu yaitu 

“Khas, Unggul, Mandiri”. Visi dari SD Muhammadiyah 4 Batu inilah yang 

menjadikan dasar pengembangan pendidikan karakter melalui tahap pembiasaan 

di lingkungan sekolah. Kegiatan religius yang diterapkan dan dibiasakan kepada 

siswa setiap hari menjadi ciri khas SD Muhammadiyah 4 Batu. Program 

pendidikan karakter yang ada di SD Muhammadiyah 4 Batu merupakan program 

yang sedang dikembangkan. Nilai-nilai yang sudah ada sangat kental dengan 

nilai-nilai Islami. Dalam program sekolah, kepala sekolah mengutamakan 

pengembangan karakter religius yang bertujuan agar siswa terbiasa untuk 

melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh agama.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Budaya Sekolah dalam Pengembangan Karakter Religius 

di SD Muhammadiyah 4 Batu”. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1) Bagaimana bentuk budaya sekolah dalam pengembangan karakter religius di 

SD Muhammadiyah 4 Batu ? 

2) Bagaimana pelaksanaan budaya sekolah dalam pengembangan karakter religius 

di SD Muhammadiyah 4 Batu ? 
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3) Apa daya dukung dan kendala pelaksanaan budaya sekolah dalam 

pengembangan karakter religius di SD Muhammadiyah 4 Batu?  

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan hal-hal berikut: 

1) Mendeskripsikan bentuk budaya sekolah dalam pengembangan karakter 

religius di SD Muhammadiyah 4 Batu. 

2) Mendeskripsikan pelaksanaan budaya sekolah dalam pengembangan karakter 

religius di SD Muhammadiyah 4 Batu. 

3) Mendeskripsikan daya dukung dan kendala pelaksanaan budaya sekolah 

dalam pengembangan karakter religius di SD Muhammadiyah 4 Batu. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak berikut 

ini: 

a. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi motivasi kepada guru untuk 

merancang daya dukung yang memungkinkan pengembangan karakter religius 

melalui budaya sekolah dan mengetahui solusi untuk mengatasi kendala dalam 

pengembangan karakter religius melalui budaya sekolah. 
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b. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang dapat 

dimanfaatkan siswa sebagai acuan untuk memperoleh gambaran profil sekolah 

dan sebagai acuan untuk memilih sekolah. 

c. Bagi Peneliti 

Memberi pengalaman dan bahan informasi yang dapat diterapkan sebagai 

calon pendidik dalam mengembangkan karakter religius pada siswa melalui 

budaya sekolah.  

 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 1 sampai kelas 6 SD 

Muhammadiyah 4 Batu. Penelitian difokuskan pada budaya sekolah yang 

menunjukkan pengembangan karakter religius.  

 

 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai istilah yang berkaitan 

dengan penelitian. Definisi operasional diperlukan agar tidak ada kesalah 

pahaman penafsiran oleh pembaca. Definisi operasional yang dimaksud 

dipaparkan berikut ini : 
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1) Analisis  

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, 

dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, 

duduk perkaranya, dan sebagainnya) (KBBI, 2008:59). 

2) Budaya Sekolah 

Budaya sekolah adalah sekumpulan norma, nilai dan tradisi yang telah 

dibangun dalam waktu yang lama oleh semua warga sekolah dan mengarah ke 

seluruh aktivitas personel sekolah (Daryanto, 2015:6). Dalam penelitian ini, 

budaya sekolah yang dimaksud berkaitan dengan budaya sekolah dalam 

mengembangkan karakter religius siswa. 

3) Karakter 

Karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi 

pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus, yang menjadi pendorong 

dan penggerak, serta membedakannya dengan individu lain (Wiyani, 2013:25). 

4) Pengembangan Karakter 

Pengembangan karakter dalam suatu sistem pendidikan adalah keterkaitan 

antara komponen-komponen karakter. Komponen-komponen karakter tersebut 

adalah yang mengandung nilai-nilai perilaku yang dapat dilakukan dan bertindak 

secara bertahap serta saling berhubungan (Nuzulurrochmah, 2013:11). 

5) Religius 

Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan 

hidup rukun dengan pemeluk agama lain (Kemendiknas, 2010:9). 
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6) Norma

Norma adalah suatu aturan khusus atau seperangkat peraturan tentang apa

yang harus dan apa yang tidak harus dilakukan oleh manusia (Maran, 2007:41). 

7) Tradisi

Tradisi merupakan kebiasaan yang sudah ada sebelumnya, dimana tradisi

tersebut turun temurun dan dilakukan dalam lingkungan sekolah. Secara tidak 

langsung dengan adanya tradisi maka siswa atau warga sekolah sekalipun, akan 

mengikuti tradisi yang sudah ada tanpa perlu menjelaskan lagi. (Aini, 2014:19) 

8) Nilai

Nilai adalah kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia

(lahir dan batin). Nilai hanya bersifat abstrak hanya dapat dipahami, dipikirkan, 

dimengerti, dan dihayati oleh manusia (Sofwani, 2011:70). 

9) Budaya Sekolah dalam Pengembangan Karakter Religius

Budaya religius sekolah pada hakikatnya adalah terwujudnya nilai-nilai

ajaran agama sebagai tradisi dalam berperilaku dan budaya organisasi yang 

diikuti oleh seluruh warga sekolah. Dengan menjadikan agama sebagai tradisi 

dalam sekolah, maka secara sadar maupun tidak ketika warga sekolah mengikuti 

tradisi yang telah tertanam tersebut, sebenarnya warga sekolah sudah melakukan 

ajaran agama. 


