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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1  Pendidikan Karakter Religius di Sekolah Dasar 

Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan 

masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat menjadi beradab. 

Pendidikan bukan hanya merupakan sarana transfer ilmu, namun juga sebagai 

sarana pembudayaan dan penyaluran nilai (Muslich, 2011:68). Dalam Undang-

Undang No. 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan 

bahwa, 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa, dan negara.  
 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan ialah 

suatu bentuk pembimbingan dan pengembangan potensi siswa agar terarah dengan 

baik dan tertanam menjadi kepribadiannya dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk 

bimbingan dan pengembangan tersebut dilakukan secara sadar, terencana, dan 

sistematis oleh orang dewasa (pendidik) kepada anak-anak (siswa) guna mencapai 

tujuan pendidikan yang ditetapkan. 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai watak, tabiat, 

pembawaan, dan kebiasaan. Kementerian Pendidikan Nasional (2010:3) 
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menyebutkan bahwa karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian 

seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang 

diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, 

dan bertindak. Pengertian ini sejalan dengan uraian pusat bahasa Depdiknas yang 

mengartikan karakter sebagai bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, 

perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. (Khorida, 2013:20). 

Mengacu pada pengertian tersebut, karakter memiliki arti yang sangat luas. 

Kesemuanya itu erat kaitannya dengan segala bentuk tingkah laku seseorang 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Karakter adalah kualiltas 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). 

Sementara menurut Mulyasa (2012:3), karakter merupakan sifat alami seseorang 

dalam merespons situasi secara bermoral, yang diwujudkan dalam tindakan nyata 

melalui perilaku baik, jujur, bertanggungjawab, hormat terhadap orang lain, dan 

nilai-nilai karakter mulia lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

karakter berkaitan erat dengan kepribadian seseorang, sehingga seseorang bisa 

disebut orang yang berkarakter jika perilakunya sesuai dengan etika atau kaidah 

moral.  

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa pokok utama pendidikan 

karakter ialah suatu bentuk pengarahan dan bimbingan agar seseorang mempunyai 

tingkah laku yang baik sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan keberagaman. 

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan karakter merupakan proses 

pembelajaran yang dilakukan di lembaga pendidikan dan harus mampu 
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mengarahkan, mengembangkan, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada 

siswa yang kemudian dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap 

mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai 

pada setiap mata pelajaran dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan 

konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai 

karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, 

dan pengamalan nyata dalam kehidupan siswa sehari-hari di masyarakat 

(Kemdiknas, 2010:18).  

Kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di sekolah merupakan salah 

satu media yang potensial untuk pembinaan karakter dan peningkatan mutu 

akademik siswa. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar 

jam pelajaran untuk membantu perkembangan siswa sesuai dengan kebutuhan, 

potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus 

diselenggarakan oleh pendidik yang berkemampuan dan berkewenangan di 

sekolah. Melalui kegiatan ekstrakurikuler dapat mengembangkan kemampuan dan 

rasa tanggung jawab sosial, serta potensi dan prestasi siswa (Supriatna, 2010:3). 

Dalam kegiatan ekstrakurikuler, bergantung jenis dan tujuan kegiatan 

ekstrakurikuler terdapat nilai-nilai karakter yang dikembangkan (Samani, 

2011:147). 

Pendidikan karakter di sekolah juga sangat terkait dengan manajemen atau 

pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana pendidikan 

karakter direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam kegiatan-kegiatan 

pendidikan di sekolah secara memadai. Pengelolaan tersebut antara lain meliputi, 
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nilai-nilai yang perlu ditanamkan, muatan kurikulum, pembelajaran, penilaian, 

pendidik dan tenaga kependidikan, dan komponen terkait lainnya. Dengan 

demikian, manajemen sekolah merupakan salah satu media yang efektif dalam 

pendidikan karakter di sekolah (Wiyani, 2013:87). 

Salah satu karakter yang perlu dikembangkan di sekolah adalah karakter 

religius. Pengertian religi adalah patuh pada ajaran agama. Agama merupakan 

sistem kepercayaan yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan 

sesuai dengan tingkat kognisi seseorang (Nuruddin, 2003:126). Agama bukan 

hanya kepercayaan kepada yang ghaib dan melaksanakan ritual-ritual tertentu. 

Agama adalah keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji, yang dilakukan 

demi memperoleh ridho Allah. Agama meliputi keseluruhan tingkah laku manusia 

dalam hidup yang membentuk manusia berbudi luhur (ber-akhlaq karimah), atas 

dasar percaya atau iman kepada Allah (Noor, 2015:90). 

Pendidikan karakter yang berbasis nilai religius mengacu pada nilai-nilai 

dasar yang terdapat dalam agama (Islam). Nilai-nilai karakter yang menjadi 

prinsip dasar pendidikan karakter banyak ditemukan dari beberapa sumber, di 

antaranya nilai-nilai yang bersumber dari keteladanan Rasulullah yang 

terjewantahkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari beliau, yakni shiddîq (jujur), 

amânah (dipercaya), tablîgh (menyampaikan dengan transparan), fathânah 

(cerdas) (Siswanto, 2013:99). Maka dapat disimpulkan bahwa karakter religius 

adalah watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari 

internalisasi berbagai kebijakan yang berlandaskan ajaran agama. 

Strategi yang dapat dilakukan oleh praktisi pendidikan untuk 

mengembangkan karakter religius di sekolah diantaranya melalui pemberian 
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contoh, pembiasaan hal-hal baik, penegakkan disiplin, pemberian motivasi, 

pemberian hadiah terutama psikologis, pemberian hukuman, penciptaan suasana 

religius yang berpengaruh bagi pertumbuhan anak (Tafsir, 2004:112). Oleh karena 

itu, dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (stakeholders) harus 

dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi 

kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan 

atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau 

kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos 

kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah. 

Terdapat lima strategi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan 

siswa melalui pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, yaitu (1) integrasi iman 

dan taqwa dalam visi, misi, tujuan, dan strategi sekolah, (2) optimalisasi 

pelaksanaan pendidikan agama islam. (3) integrasi iman dan taqwa dalam proses 

pembelajaran, (4) pembelajaran budaya sekolah yang mendukung peningkatan 

kualitas iman dan taqwa, (5) melaksanakan kerjasama antara sekolah dengan 

orang tua siswa (Wiyani, 2013:16). Sesuai dengan Desain Induk Pendidikan 

Karakter yang dirancang Kementrian Pendidikan Nasional 2010, strategi 

pengembangan pendidikan karakter yang akan diterapkan di Indonesia adalah 

melalui transformasi budaya sekolah (School Culture) dan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler (Samani, 2011:145).  

 

2.1.2  Proses Penerapan Karakter Religius di Sekolah Dasar 

Tiga nilai utama yang ada dalam Agama Islam adalah akhlak, adab, dan 

keteladanan. Akhlak merujuk pada tugas dan tanggung jawab selain syari’ah dan 
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ajaran Islam secara umum. Sedangkan adab merujuk pada sikap yang 

dihubungkan dengan tingkah laku yang baik. Dan keteladanan merujuk pada 

kualitas karakter yang ditampilkan oleh seorang muslim yang baik dan mengikuti 

keteladanan Nabi Muhammad SAW (Majid, 2011:58). Proses penerapan nilai-

nilai religius meliputi keimanan, ibadah, dan akhlak. (Juwaniyah, 2013:36). 

a. Keimanan 

Keimanan merupakan hal yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. 

Dengan keimanan yang kuat seorang bisa menunaikan ibadah dengan baik dan 

menghiasi dengan akhlak yang mulia. Keimanan yang dibekali dengan akidah 

yang benar, sangat tergantung pada pembinaan kedua orang tua dan pendidik 

lainnya. 

b. Ibadah 

Ibadah adalah salah satu sendi ajaran Islam yang harus ditegakkan. Ibadah 

termasuk dalam nilai Ilahiyah atau hubungan antara makhluk hidup dengan 

Tuhan. Anak harus diajarkan dan dibiasakan melaksanakan semua kewajiban 

menurut ajaran Islam. Adapun ibadah yang perlu dibiasakan semenjak kecil 

adalah ibadah shalat dan puasa.  

Berkenaan dengan ibadah sebagai hubungan antara makhluk hidup dengan 

Tuhan, diungkapkan melalui perilaku ibadah atau menyembah. Dalam ajaran 

Islam, ibadah yang biasa dilakukan umat Islam kepada Allah adalah shalat, puasa, 

zakat, dan haji. Ibadah akan membangun kedekatan dengan Allah. Shalat lima 

waktu merupakan media menjalin hubungan kepada Allah secara langsung 

(Zubaedi, 2011:87). 
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Di dalam Islam, anak yang berusia 7 tahun sudah diperintahkan untuk 

menjalankan shalat 5 waktu. Ketika anak sudah mencapai usia 10 tahun dan 

belum mau melaksanakan shalat, maka orang tua boleh memukul anaknya. 

Pengajaran kepada anak untuk melaksanakan shalat bertujuan untuk mendidik 

anak untuk tertib dan disiplin karena pelaksanaan shalat menuntut anak untuk 

disiplin, tertib, taat, dan konsisten. (Juwaniyah, 2013:38) 

c. Akhlak 

Akhlak merupakan salah satu ajaran Islam yang tidak dapat diabaikan. Para 

guru berkewajiban untuk membimbing dan membina akhlak anak sejak kecil 

dengan memberikan keteladanan kepada mereka, sehingga mereka dapat 

membiasakan menghormati orantuanya, anggota keluarga, guru, serta teman-

temannya. Ruang lingkup dari akhlak terbagi menjadi dua yaitu akhlak kepada 

Allah dan akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada Allah meliputi ibadah, 

sedangkan akhlak kepada sesama manusia mencakup akhlak terhadap orang tua, 

akhlak terhadap saudara, akhlak terhadap tetangga, dan akhlak terhadap 

lingkungan masyarakat.  

Adapun konsep pengembangan kegiatan dan lingkungan sekolah religius 

(Noor, 2015:98) meliputi : 

a) Penciptaan suasana religius 

Penciptaan suasana religius merupakan upaya untuk mengkondisikan 

suasana sekolah dengan nilai-nilai dan perilaku religius. Hal ini dapat dilakukan 

dengan: (a) kepemimpinan, (b) skenario penciptaan suasana religius, (c) tempat 

ibadah, (d) dukungan warga masyarakat.  
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b) Internalisasi nilai  

Internalisasi nilai dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang nilai-

nilai keberagamaan kepada para peserta didik, terutama tentang tanggung jawab 

manusia sebagai pemimpin (khalifah) yang harus arif dan bijaksana. Penanaman 

dan menumbuh kembangkan nilai tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan 

dan pengajaran. Internalisasi nilai, dapat dirumuskan secara bersama terkait nilai-

nilai keberagamaan yang disepakati dan perlu dikembangkan dalam lingkungan 

sekolah, untuk selanjutnya dibangun komitmen bersama diantara semua civitas 

sekolah khususnya peserta didik terhadap pengembangan nilai-nilai yang telah 

disepakati. Nilai-nilai tersebut ada yang bersifat vertikal dan horizontal 

(Muhaimin, 2009:325).  

c) Keteladanan 

Anak dalam pertumbuhannya memerlukan contoh. Dalam Islam 

percontohan yang diperlukan itu disebut uswah hasanah, atau keteladanan. Secara 

ideal, untuk melacak keteladanan dapat mengacu kepada Nabi Muhammad SAW, 

karena beliaulah satu-satunya pendidik yang berhasil.  

d) Pembiasaan 

Selain keteladanan, dalam mengembangkan lingkungan sekolah/madrasah 

berbudaya religius, juga dibutuhkan pembiasaan. Imam Suprayogo lebih lanjut 

menjelaskan bahwa secara sosiologis, prilaku seseorang tidak lebih dari hasil 

pembiasaan saja (Suprayogo, 2004: 6).  

e) Membentuk sikap dan perilaku 

Pembentukan sikap dan perilaku peserta didik berarti proses menanamkan 

dan menumbuhkembangkan suatu nilai atau budaya menjadi bagian diri (self) 
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orang yang bersangkutan, melalui proses pendidikan, pengarahan, indoktrinasi, 

brain washing dan lain sebagainya (Sahlan, 2010:134). Pembentukan sikap dan 

perilaku siswa dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya dengan 

memberikan nasehat kepada peserta didik dan adab bertutur kata yang sopan dan 

bertata krama baik terhadap pendidik maupun orang tua.  

Aspek religius dalam lima dimensi (Arifah, 2009: 12) sebagai berikut: 

a) Religious belief (aspek keyakinan), yaitu adanya keyakinan terhadap Tuhan 

dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia gaib serta menerima hal-

hal dogmatik dalam ajaran agamanya. Keimanan ini adalah dimensi yang 

paling mendasar bagi pemeluk agama. 

b) Religious practice (aspek peribadatan), yaitu aspek yang berkaitan tingkat 

keterikatan yang meliputi frekuensi dan intensitas sejumlah perilaku, dimana 

perilaku tersebut sudah ditetapkan oleh agama seperti tata cara menjalankan 

ibadah dan aturan agama. 

c) Religious felling (aspek penghayatan), yaitu gambaran bentuk perasaan yang 

dirasakan dalam beragama atau seberapa jauh seseorang dapat menghayati 

pengalaman dalam ritual agama yang dilakukannya misalnya kekhusyukan 

ketika melakukan shalat. 

d) Religious knowledge (aspek pengetahuan), yaitu aspek yang berkaitan dengan 

pemahaman dan pengetahuan seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya 

untuk menambahkan pengetahuan tentang agama yang dianutnya. 

e) Religious effect (aspek pengamalan), yaitu penerapan tentang apa yang telah 

diketahuinya dari ajaran-ajaran agama yang dianutnya kemudian diaplikasikan 

melalui sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. 
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2.1.3  Budaya Sekolah dalam Pendidikan Dasar  

Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, 

karsa, dan rasa. Kata budaya berasal dari bahasa Sansekerta budhayah yaitu 

bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi atau akal (Effendi dkk, 2008:27). 

Secara harfiah, pengertian kultur atau budaya mendekati arti latar (setting), 

lingkungan (milieu), suasana (atmosphere), rasa (feel), sifat keadaan (tone), dan 

ikllim (climate). Dengan demikian, budaya dapat diartikan sebagai kualitas 

internal yang ada pada latar, lingkungan, suasana, rasa, sifat keadaan, dan iklim 

yang dirasakan oleh seluruh orang yang ada di dalamnya, bahkan terpancar 

menjadi sebuah identitas yang membedakannya dengan lingkungan lain yang 

menjadi seperangkat nilai atau karakter (Wiyani, 2012:100). 

Budaya merupakan pandangan hidup (way of life) yang dapat berupa nilai-

nilai, norma, kebiasaan, hasil karya, pengalaman, dan tradisi yang mengakar di 

suatu masyarakat dan memengaruhi sikap dan perilaku setiap orang/masyarakat 

tersebut (Triatna, 2006:102). Kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan 

bahkan kebudayaan merupakan alas atau dasar pendidikan. Pendidikan bukan 

hanya didasarkan pada suatu aspek kebudayaan yaitu aspek intelektual tetapi 

kebudayaan secara keseluruhan, yaitu menyangkut nilai, norma, dan tingkah laku 

(Daryanto, 2015:5). Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah tempat 

siswa berinteraksi dengan sesamanya. Interaksi terjalin antara pendidik dengan 

pendidik, pendidik dengan siswa, pendidik dengan tenaga kependidikan, antara 

tenaga kependidikan dan pendidik dan siswa, dan antar anggota kelompok 

masyarakat dengan warga sekolah (Wiyani, 2013:99). Memperhatikan uraian di 

atas, dapat disimpulkan bahwa budaya sekolah adalah sekumpulan norma, nilai, 
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dan tradisi yang telah dibangun dalam waktu yang lama oleh semua warga 

sekolah dan mengarah kepada seluruh aktivitas personil sekolah.  

Adapun komponen-komponen yang saling berkesinambungan pada proses 

pendidikan adalah tujuan pendidikan, siswa (siswa), pengelolaan, struktur dan 

jadwal, isi atau kurikulum, pendidik (guru), alat bantu belajar, fasilitas, 

pengawasan mutu, teknologi, penelitian, dan biaya pendidikan. Pada penelitian 

ini, budaya sekolah yang dimaksud hanya mencakup aktivitas yang dilakukan oleh 

siswa, guru atau pendidik, kurikulum (materi pendidikan), lingkungan pendidikan, 

serta alat dan fasilitas pendidikan.  

Budaya religius di sekolah adalah totalitas pola kehidupan civitas sekolah 

yang lahir dan ditansmisikan bersama, mulai dari kepala sekolah, pendidik, tenaga 

kependidikan, siswa, stakeholders dan sebagainya, yang dilandasi oleh keimanan 

kepada Tuhan, sehingga pemikiran, perbuatan dan pembiasaan civitas sekolah 

akan selalu berlandaskan pada keimanan dan terpancar pada pribadi dan perilaku 

sehari-hari (Noor, 2015:90). 

Ruang lingkup budaya sekolah berkenaan dengan sekumpulan nilai karakter 

religius diantaranya perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol 

budaya religius (Aini, 2014:16). 

1) Perilaku, dalam budaya sekolah hal yang utama dalam pengaplikasian akhlak 

atau adab yang telah dikonsepkan adalah bagaimana objek pembudayaan 

tersebut berperilaku. 

2) Tradisi, merupakan kebiasaan yang sudah ada sebelumnya, dimana tradisi 

tersebut turun temurun dan dilakukan dalam lingkungan sekolah. Secara tidak 
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langsung dengan adanya tradisi maka siswa atau warga sekolah sekalipun, 

akan mengikuti tradisi yang sudah ada tanpa perlu menjelaskan lagi. 

3) Kebiasaan keseharian, dalam mengembangkan karakter siswa, hal yang perlu 

dirancang adalah konsep dari startegi pengembangan karakter dapat melekat 

pada kepribadian siswa, yang nantinya dapat diaplikasikan dalam keseharian. 

Sehingga budaya sekolah berorientasi kepada adab dan nilai- nilai kebiasaan 

keseharian. 

4) Simbol-simbol budaya, simbol-simbol budaya religius sejalan dengan ajaran 

dan nilai-nilai agama. Seperti dalam berpakaian, pemasangan motto yang 

mengandung pesan-pesan nilai agama, dan lain-lain. Simbol dalam budaya 

religius akan mempengaruhi lingkungan sekitar dan memberi ciri khas pada 

sekolah. 

Menciptakan budaya religius di sekolah sejatinya sangat membantu dalam 

mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Dalam 

konteks pendidikan agama Islam, budaya sekolah dalam pengembangan karakter 

religius yang perlu dikembangkan yaitu bersifat vertikal dan horizontal. Adapun 

yang bersifat vertikal yaitu mewujudkan hubungan manusia atau civitas sekolah 

dengan Allah, seperti shalat berjamaah, doa bersama, puasa Senin dan Kamis, dan 

lain-lain. Sedangkan yang bersifat horizontal yaitu mewujudkan hubungan 

manusia atau civitas sekolah dengan sesamanya dan hubungan mereka dengan 

lingkungan alam sekitar seperti saling mengucapkan salam, menjaga kebersihan, 

saling tolong-menolong, dan lain-lain (Noor, 2015:97). 

Pelaksanaan nilai-nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa dalam 

budaya sekolah mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepala sekolah, guru, 
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konselor, tenaga administrasi ketika berkomunikasi dengan siswa dan 

menggunakan fasilitas sekolah (Kemendiknas, 2010:19). Melalui budaya sekolah, 

pengembangan karakter pada siswa dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan 

berikut ini: 

a. Kelas 

Kemendiknas (2010: 20) menyatakan bahwa pelaksanaan nilai-nilai karakter 

melalui pengintegrasian budaya sekolah di kelas melalui proses belajar setiap hari 

yang dirancang sedemikian rupa dalam setiap kegiatan belajar yang 

mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dan 

setiap mata pelajaran. Guru memerlukan upaya pengkondisian sehingga siswa 

memiliki kesempatan untuk memunculkan perilaku yang menunjukan nilai-nilai 

itu. 

b. Sekolah 

Agus Wibowo (2012: 94) mengungkapkan bahwa pelaksanaan nilai-nilai 

karakter melalui pengintegrasian budaya sekolah meliputi kegiatan sekolah yang 

diikuti seluruh siswa, guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi di sekolah itu, 

direncanakan sejak awal tahun pelajaran, dimasukkan ke kalender akademik dan 

yang dilakukan sehari-hari sebagai bagian dari budaya sekolah. Contoh kegiatan 

yang dapat dimasukan ke dalam program sekolah adalah pengadaan kegiatan 

shalat berjamaah setiap hari, infaq, atau perayaan hari keagamaan. 

c. Luar sekolah 

Kemendiknas (2010:21) menyebutkan bahwa pelaksanaan nilai-nilai 

karakter melalui pengintegrasian budaya sekolah di kelas meliputi kegiatan 

ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang diikuti oleh seluruh atau sebagian siswa, 
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dirancang sekolah sejak awal tahun pelajaran, dan dimasukkan ke dalam Kalender 

Akademik misalnya memperbaiki atau membersihkan tempat-tempat umum, 

membantu membersihkan atau mengatur barang ditempat ibadah tertentu. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan tentang pelaksanaan 

nilai religius dalam pendidikan karakter yang dilaksanakan melalui 

pengintegrasian dalam budaya sekolah yang ada di kelas, sekolah, dan luar 

sekolah. Hal itu dikarenakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut akan membentuk 

kebiasaan siswa sehingga secara tidak langsung nilai religius dalam pendidikan 

karekter sudah terinternalisasi dalam diri siswa. 

 

 

2.2 Penelitian Relevan 

Penelitian tentang budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan 

karakter religius pada siswa sudah beberapa kali dilakukan oleh penelitian 

sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu membantu peneliti memperoleh gambaran 

tentang bagaimana proses pelaksanaan budaya sekolah dalam mengembangkan 

pendidikan karakter pada siswa dan membantu agar penelitian ini menjadi lebih 

baik serta sebagai pedoman bagi peneliti. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan (2013) mengenai 

Implementasi Pendidikan Karakter dalam Kultur Sekolah di SD Negeri 

Lempuyangan 1 Kota Yogyakarta, menunjukkan bahwa pendidikan karakter 

dalam kultur sekolah di SD Lempuyangan 1 pada dasarnya terimplementasi pada 

lapisan nilai dan keyakinan serta lapisan artifak, yaitu melalui penyediaan fasilitas 
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untuk mendukung berbagai aktivitas pada program sekolah maupun yang 

dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.  

Perencanaan pendidikan karakter pada kultur sekolah tersebut terdiri dari 

analisis konteks terhadap kondisi dan potensi sekolah untuk menetapkan nilai-

nilai karakter yang dikembangkan yaitu nilai religius, disiplin, semangat 

kebangsaan dan menghargai prestasi; penyusunan program-program pendidikan 

karakter beserta dokumen perencanaan yang termuat dalam kurikulum sekolah 

yang berlaku; sosialisasi kebijakan pendidikan karakter kepada guru, karyawan, 

siswa, dan orangtua siswa; serta perencanaan kondisi pelaksanaan terkait dengan 

penyediaan fasilitas sekolah, pemberian keteladanan oleh guru, dan penciptaan 

suasana belajar yang nyaman. Secara umum, SD Negeri Lempunyangan 1 telah 

mencapai indikator keberhasilan sekolah dalam mengimplementasikan empat nilai 

karakter utama dan nilai peduli lingkungan yang menjadi fokus implementasi 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian 

mengenai budaya sekolah yang mengembangkan pendidikan karakterr, dan jenis 

penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Perbedaannya terdapat pada 

karakter yang diteliti. Pada penelitian ini budaya sekolah lebih difokuskan pada 

pengembangan karakter religius. Sedangkan penelitian yang relevan ini meneliti  

empat nilai karakter utama yaitu nilai religius, disiplin, semangat kebangsaan dan 

menghargai prestasi serta nilai peduli lingkungan yang menjadi fokus 

implementasi di sekolah 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhimmatun Khasanah (2015) mengenai 

Pembentukan Karakter Religius Siswa dalam Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti 

Pada Kelas VII G SMPN 1 Imogiri Bantul Yogyakarta, menunjukkan bahwa 
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melalui strategi akademik karakter siswa sudah terbentuk dengan sangat baik dan 

telah membudaya. Adapun karakter yang sudah dapat terbentuk dengan sangat 

baik meliputi karakter religius, mandiri, tanggungjawab, disiplin, kreatif, 

komunikatif, jujur, gemar membaca dan rasa ingin tahu. Melalui strategi non 

akademik terlihat siswa telah mampu membiasakan diri dengan 5S, melaksanakan 

kewajiban shalat Jumat bagi laki-laki, mengikuti kajian keputrian bagi siswa 

perempuan, shodaqoh/infaq, melakukan jumat bersih, melaksanakan shalat 

dhuhur, melaksanakan tadarus Al-Qur’an, membiasakan shalat dhuha, saling 

hormat dan toleransi dengan sangat baik dan konsisten. Sedangkan melalui media 

visual, media audio, media audio visual dan multimedia dapat membuktikan 

bahwa media dalam pembelajaran sangat efektif dalam membentuk karakter 

siswa. Dengan demikian karakter siswa sudah dapat dikatakan berhasil terbentuk.   

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian 

mengenai karakter religius. Perbedaannya terdapat pada strateginya, yaitu 

penelitian ini meneliti budaya sekolah dalam mengembangkan karakter religius 

pada siswa. Sedangkan penelitian yang relevan ini meneliti pembentukan karakter 

religius yang dilaksanakan pada pembelajaran PAI dan budi pekerti. 
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2.3 Kerangka Pikir 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Budaya Sekolah di SD Muhammadiyah 4 Batu 

Karakter Religius 

Teknik 

Seluruh siswa 
kelas 1-6 

Sekumpulan norma, nilai dan tradisi yang telah dibangun 
dalam waktu yang lama oleh semua warga sekolah dan 
mengarah ke seluruh aktivitas personel sekolah 

• Bentuk Budaya Sekolah
• Pelaksanaan Budaya Sekolah
• Daya Dukung dan Kendala Pelaksanaan

18 Nilai Karakter : 
1. Karakter Religius 6. Karakter Kreatif
2. Karakter Jujur 7. Karakter Mandiri
3. Karakter Toleransi 8. Karakter Demokratis
4. Karakter Disiplin 9. Karakter Cinta Damai
5. Karakter Kerja Keras 10. Karakter Bersahabat, dan lain-lain

Pengumpulan Data : 
1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Analisis Data : 
1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan

Kesimpulan

Data 

Hasil Penelitian 


