
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang 

sangatlah pesat, hal ini sangat berpengaruh terhadap moralitas dan karakter siswa 

sekolah yang pemikirannya belum dewasa sehingga mudah sekali terpengaruh dan 

mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu pemerintah berupaya mengatasi hal 

tersebut dengan pendidikan nilai karakter yang merupakan solusi dari masalah 

degradasi moralitas dan karakter. Pendidikan karakter lebih baik dimulai sejak 

anak-anak (golden age), hal ini dikarenakan usia ini terbukti sangat menentukan 

kemampuan anak dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya (Samani dkk, 

2012:110). Untuk itu pendidikan karakter di sekolah dasar (SD) sangatlah penting. 

Hal ini dikarenakan sekolah dasar merupakan salah satu jenjang pendidikan yang 

penting untuk menghasilkan lulusan yang baik secara pola pikir dan perilaku, 

sehingga mereka siap melanjutkan ke jenjang selanjutnya. 

Sekolah memiliki program kerja dan strategi yang dilakukan untuk 

menumbuhkan nilai karakter kepada siswa melalui berbagai kegiatan-kegiatan di 

sekolah. Menurut Zaenul (2012:39) mengutip pendapat Hasan mengemukakan 

bahwa penerapan pendidikan nilai karakter dapat diterapkan pada kegiatan di 

dalam kelas/sekolah dan dalam mata pelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk 

mengajarkan siswa nilai karakter serta untuk mewujudkan bangsa Indonesia 
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bermutu dan berbudaya, tidak hanya cerdas dan beriman tetapi juga berhati, 

berperasaan, dan beretika.  

Pelaksanaan dalam menumbuhkan nilai-nilai karakter sering kali menemui 

kendala. Kesenjangan antara konsep dan praktik seringkali menjadi masalah yang 

sering muncul. Apa yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan yang sudah 

direncanakan. Program kegiatan dan strategi yang telah dilakukan sering kali 

tersendat pada tahap pelaksanaan yang masih kurang maksimal. Dalam penelitian 

ini peneliti memilih SDN Sumbersari 1 Malang sebagai objek penelitian. 

Berdasarkan observasi awal peneliti sekolah tersebut merupakan sekolah inklusi 

yang sudah menjalankan program pendidikan karakter. Hal ini terlihat pada saat 

observasi awal, peneliti mengamati kegiatan-kegiatan yang ada di SDN Sumbersari 

1 Malang seperti : sholat dhuha sebelum masuk kelas, berdoa bersama setelah 

selesai sholat berjamaah, bersalaman dengan guru setelah selesai sholat, bertegur 

sapa bila bertemu, sholat dhuhur berjamaah, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, 

membantu teman yang berkebutuhan khusus,upacara bendera setiap hari senin. 

Berdasarkan hasil observasi awal banyak nilai yang ditumbuhkan di SDN 

Sumbersari 1 Malang tetapi nilai yang paling menonjol yaitu nilai karakter religius 

dan peduli sosial. Hal ini membuat peneliti melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis menumbuhkan nilai karakter religius dan peduli sosial pada siswa kelas 

rendah di SDN Sumbersari 1 Malang “. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apa program kegiatan yang dibuat dan dilakukan SDN Sumbersari 1 Malang 

dalam upaya menumbuhkan nilai karakter religius dan peduli sosial pada 

siswa kelas rendah? 

2. Bagaimana strategi yang dilakukan guru di SDN Sumbersari 1 Malang dalam 

upaya menumbuhkan nilai karakter religius dan peduli sosial pada siswa kelas 

rendah ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan program kegiatan yang dibuat dan dilakukan SDN 

Sumbersari 1 Malang dalam upaya menumbuhkan nilai karater religius dan 

peduli sosial pada siswa kelas rendah. 

2. Untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan guru di SDN Sumbersari 1 

Malang dalam upaya menumbuhkan nilai karakter religius dan peduli sosial 

pada siswa kelas rendah. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diinginkan dari penelitian  ini meliputi manfaat teoritis 

dan manfaat praktis : 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis penelitian ini untuk mendukung kajian nilai karakter 

religius dan peduli sosial yang berfungsi untuk menumbuhkan nilai karakter 

siswa kelas rendah.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini nantinya bisa dijadikan masukan serta evaluasi untuk 

sekolah dalam mengambil kebijakan dalam merumuskan program kerja 

dalam menumbuhkan nilai karakter religius dan peduli sosial pada siswa 

kelas rendah di SDN Sumbersari 1 Malang sehingga dapat mencapai 

tujuan sekolah. 

b. Manfaat Bagi Guru 

Manfaat penelitian ini diharapkan bisa dijadikan masukan bagi guru yang 

telah melakukan berbagi strategi dalam upaya menumbuhkan nilai 

karakter religius dan peduli sosial pada siswa kelas rendah di SDN 

Sumbersari 1 Malang. 

c. Manfaat Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada siswa 

tentang pentingnya nilai karakter religius dan peduli sosial. 

d. Manfaat Bagi Peneliti 

Dapat dijadikan pedoman yang berkaitan dengan menumbuhkan nilai 

karakter religius dan peduli sosial pada siswa kelas rendah di sekolah. 

E. Batasan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada program kegiatan dan strategi yang dilakukan guru 

dalam menumbuhkan nilai karakter religius dan peduli sosial pada siswa kelas 

rendah. Hal ini dikarenakan nilai tesebut merupakan nilai yang paling menonjol di 
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SDN Sumbersai 1 Malang. Hal ini terihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

lebih banyak berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minannas. 

F. Definisi Operasional 

1. Pendidikan nilai karakter yaitu sebuah pembelajaran yang dilakukan untuk 

menumbuhkan nilai-nilai karakter siswa agar nilai-nilai karakter tersebut dapat 

digunakannya untuk menjalani kehidupannya. 

2. Program kegiatan sekolah adalah suatu perencanaan kegiatan yang sebelumnya 

telah dirancang untuk mencapai suatu tujuan sekolah. 

3. Nilai karakter religius adalah sikap atau perilaku siswa yang berhubungan 

dengan Tuhan yang ditunjukkan dalam sikap dan perilaku malakukan ajaran 

agama. 

4. Nilai karakter peduli sosial adalah sikap atau perilaku siswa yang berhubungan 

dengan interaksi dengan orang lain atau masyarakat meliputi toleransi, 

kerjasama, menghargai, menghormati, kepedulian dan solidar



8 
 

 


