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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan diselenggarakan dalam rangka untuk mengembangkan 

kemampuan pada peserta didik agar menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, 

serta mampu memberi cukup bekal dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota 

masyarakat dikehidupannya kelak (Permendikbud UU No.20 Thn 2003). Seiring 

berjalannya waktu, dunia pendidikan senantiasa bersifat dinamis yang mana selalu 

melakukan perbaikan-perbaikan untuk membangun suatu bangsa. Seperti halnya 

pada kurikulum 2013 yang menempatkan pendidikan karakter sebagai unsur 

pendidikan yang utama. Hal tersebut dapat dilihat dalam kompetensi inti  yang 

memuat sikap religius dan sikap sosial pada semua mata pelajaran (Kurniasih, 

2017).  

Pendidikan karakter itu sendiri adalah usaha menanamkan kebiasaan-

kebiasaan yang baik (habituation) sehingga peserta didik mampu bersikap dan 

bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Pendidikan 

Karakter disebutkan sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan 

moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta 

didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik dan 

mewujudkan kebaikan tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Mulyasa, 2012:67).  

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pendidikan karakter adalah suatu 

sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang melibatkan 

aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). 
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Terdapat lima nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila, yang 

menjadi prioritas pengembangan gerakan PPK; yaitu religius, nasionalisme, 

integritas, kemandirian dan kegotongroyongan. Penanaman nilai karakter tersebut 

sejalan dengan pendidikan karakter menurut perpres pasal 1 ayat 1 pada (Perpres 

No.87 tahun 2017) tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya 

disingkat PPK yaitu gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan 

pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi dalam 

dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa dengan pelibatan dan kerja sama 

antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan 

Nasional Revolusi Mental (GNRM).  

Presiden Joko Widodo dalam perpres tersebut mengutamakan lima nilai 

karakter. Penguatan kelima karakter ini dalam pendidikan terutama pendidikan 

dasar diharapkan dapat membentuk individu yang menjadi pelaku perubahan 

dalam diri sendiri dan masyarakat sekitarnya. PPK hadir dalam dunia pendidikan 

sebagai ruh bersama dengan kemampuan intelektualitas dalam pembentukan 

generasi muda yang tangguh, cerdas dan berkarakter. PPK hadir dalam rangka 

menyongsong Generasi Emas 2045.  

Pelaksanaan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal 

sebagaimana dimaksud dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:                    

(a) intrakurikuler, (b) kokurikuler, dan (c) ekstrakurikuler, dan dilaksanakan di 

dalam dan/atau di luar lingkungan satuan pendidikan formal. Adapun pelaksanaan 

PPK dilaksanakan pula melalui satuan Pendidikan Nonformal berbasis keagamaan 

dan satuan Pendidikan Nonformal lainnya. Penerapan PPK tak lepas dari 

kerjasama antara sekolah, keluarga dan masyarakat. Perlu adanya sebuah iklim 
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yang baik agar penerapannya dapat terwujud seperti yang diharapkan. Hal tersebut 

relevan dengan tradisi yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai 

yang dianut warga sekolah yang disebut budaya sekolah. Sekolah sebagai 

penanggung jawab berlangsungnya PPK perlu mengadakan sosialisasi dan 

pemberian pemahaman. Peserta didik yang bersekolah akan mendapatkan tugas 

atau pekerjaan rumah (PR) yang sekait dengan pengembangan PPK. Nilai 

Pendidikan Karakter Religius misalnya, maka peserta didik diharapkan dekat 

dengan kegiatan spiritual seperti beribadah baik secara pribadi atau bersama-sama 

(Rachmanah, 2017). 

Berkaitan dengan keagamaan, tentunya sedikit banyak bersinggungan 

dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama, karena kita semua yakin bahwa 

tidak ada agama yang mengajarkan sebuah keburukan, terutama terkait moral dan 

etika tentunya semuanya mengarah kepada terbentuknya karakter yang mulia. 

Kegiatan-kegiatan di sekolah yang ditujukan untuk mentradisikan perilaku positif 

(al-akhlakul karimah) peserta didik yang didasari oleh ajaran Islam. Dengan kata 

lain, aktivitas religius dari pemikiran diatas adalah upaya untuk menerjemahkan 

serta mewujudkan nilai-nilai religius ke dalam perilaku. Hal ini dapat dilakukan 

melalui berbagai program kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan 

harian, kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, kegiatan tahunan dan kegiatan 

aksidentil. Pada lingkup pendidikan, tentulah memiliki banyak macam nilai-nilai 

yang diterapkan sesuai dengan keilmuan yang dijalaninya dan kebutuhan 

pendidikan pada saat itu. Penerapan tersebut tentulah dilakukan dengan penuh 

penghayatan atau yang biasa disebut dengan internalisasi.  
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Internalisasi (internalization) diartikan sebagai penggabungan atau 

penyatuan sikap, standar tingkah laku, pendapat, dan seterusnya di dalam 

kepribadian (Chaplin, 2005:256). Didukung dalam penelitian Hadi (2016:7) 

mengatakan bahwa internalisasi dapat diartikan  sebagai proses penanaman nilai 

ke dalam jiwa seseorang sehingga nilai tersebut tercermin pada sikap dan perilaku 

yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari (menyatu dengan pribadi). 

Internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter terutama nilai religius dapat diartikan 

sebagai proses memasukkan nilai religius secara utuh ke dalam pribadi peserta 

didik. Upaya dalam menginternalisasikan nilai religius pada diri peserta didik 

sehingga mampu tercermin pada perilaku mereka, proses internalisasi diwujudkan 

dalam bentuk pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan pada kehidupan sehari-

harinya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu wadah untuk memfasilitasi warga 

sekolah terutama peserta didik dalam memproses internalisasi nilai pendidikan 

karakter religius yang dinamakan budaya religius sekolah. 

Budaya religius adalah cara berfikir dan cara bertindak yang didasarkan 

atas nilai-nilai religius. Religius menurut Islam adalah menjalankan ajaran agama 

secara menyeluruh (kaffah). Budaya religius sekolah adalah upaya terwujudnya 

nilai-nilai ajaran agama sebagai tradisi dalam berperilaku dan budaya organisasi 

yang diikuti oleh seluruh warga di sekolah tersebut (Muhaimin 2001:154). Hal 

tersebut 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. Pembudayaan nilai-

nilai keberagamaan (religius) dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain 

melalui: kebijakan pimpinan sekolah, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di 
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kelas, kegiatan ekstra kurikuler di luar kelas, serta tradisi dan perilaku warga 

lembaga pendidikan secara kontinyu dan konsisten, sehingga tercipta religious 

culture dalam lingkungan lembaga pendidikan (Fatturohman, 2016:9). Budaya 

religius merupakan pendidikan nilai yang komprehensif. Oleh sebab itu, di 

dalamnya terdapat internalisasi nilai, pemberian teladan, dan penyiapan generasi 

muda agar dapat hidup berpedoman pada nilai keagamaan.  

Penanaman kebiasaan pada diri peserta didik yang diperoleh dari budaya 

religius sekolah bertujuan agar peserta didik mempraktikkan kebiasaan yang baik 

dalam kehidupan sehari-hari. Adanya kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan 

seperti halnya membaca asmaul husna sebelum memasuki ruang kelas merupakan 

pembiasaan pendidikan karakter pada aspek nilai karakter religius. Pembiasaan 

tersebut membutuhkan proses dalam membentuk karakter peserta didik secara 

utuh. Di sisi lain, peran guru merupakan salah satu unsur keberhasilan peserta 

didik dalam membentuk karakter peserta didik.  

Peran guru dalam konteks pendidikan karakter merupakan sosok yang 

penting karena menjadi sumber keteladanan, inspirasi, motivasi peserta didik. 

Sikap dan perilaku seorang guru memiliki ruang dalam diri peserta didik sehingga 

guru juga dituntut dapat berperan sebagai dinamisator untuk membangun sebuah 

pendidikan dalam membentuk generasi emas. Peran-peran tersebut belum lengkap 

bila tidak adanya peran guru sebagai evaluator karena dibutuhkan tinjauan ulang, 

efektivitas, efisiensi dan produktivitas sebuah program sehingga dapat 

memberikan masukan yang berharga guna memperbaiki dan mengembangkan 

program di kemudian hari (Wahyuni, 2015). 
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Berdasarkan hasil observasi awal saat peneliti melakukan magang pada 

tanggal 18 September sampai dengan 13 Oktober 2017 di SDN Sumbersari 2 

Malang memiliki keunikan tersendiri. Keunikan sekolah tersebut notabenenya 

adalah bukan sekolahan yang berbasis agamis seperti halnya Madrasah Ibtidaiyah, 

akan tetapi di SDN Sumbersari 2 Malang terdapat aktivitas-aktivitas religius 

seperti halnya diterapkannya 5S + 1M + 2T (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, 

Santun, Maaf, Tolong dan Terima Kasih). SDN Sumbersari 2 Malang juga 

merupakan sekolah inklusi sehingga didalamnya terdapat peserta didik 

berkebutuhan khusus yang mendapat perlakuan sama dengan peserta didik 

regular. Adapun di sini yang perlu diteliti adalah nilai karakter religius yang 

penerapannya memiliki durasi yang minim akan tetapi capaian dari nilai karakter 

religius kepada peserta didik diharapkan maksimal dan adanya internalisasi nilai 

pendidikan karakter religius melalui budaya religius sekolah. Tidak menutup 

kemungkinan adanya realitas dan idealitas yang berbenturan. Di sinilah solusi 

yang dibutuhkan dari persoalan diantara kedua hal tersebut, sehingga 

ditemukannya titik temu diantara minimnya penerapan dengan hasil capaian 

proses penerapan yang kemudian dilestarikan sebagai bentuk usaha sekolah dalam 

membentengi diri peserta didik terhadap dampak negatif dari kemajuan zaman 

yang tak terkendalikan.  

Pada saat ini nilai-nilai pendidikan karakter terutama nilai karakter religius 

sangat dibutuhkan untuk mejaga jati diri dan budaya bangsa. Keberhasilan suatu 

disiplin ilmu dalam hal efektivitas dan praktisnya terkait internalisasi nilai  

karakter religius melalui budaya religius sekolah. Hal ini tergantung bagaimana 

disiplin ilmu tersebut diajarkan, tergantung proses pembelajarannya, cara, metode, 
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dan strategi pelaku pendidikan yang ada pada SDN Sumbersari 2 Malang dalam 

menggelutinya, serta faktor-faktor eksternal lain di lingkungan sekolah tersebut 

yaitu di SDN Sumbersari 2 Malang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hastuti (2015) dari Universitas Negeri 

Semarang dalam penelitiannya tentang, “Implementasi Pendidikan Karakter 

Religius dalam Pembelajaran Sosiologi”. Penelitian tersebut mengkaji tentang 

pelaksanaan pendidikan karakter yang ditinjau dari perangkat pembelajaran 

hingga evaluasi pendidikan karakter. Letak perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian Hastuti adalah penelitian ini lebih menitikberatkan pada nilai karakter 

religius melalui budaya religius sekolah yaitu pada religiusitas pada budaya 

religius sekolah. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti mengadakan 

penelitian tentang internalisasi nilai pendidikan karakter religius melalui budaya 

religius sekolah. Adapun target penelitian tersebut akan dilaksanakan di SDN 

Sumbersari 2 Malang, dengan judul “Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter 

Religius Melalui Budaya Religius Sekolah di SDN Sumbersari 2 Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana internalisasi nilai pendidikan karakter religius melalui budaya 

religius sekolah di SDN Sumbersari 2 Malang? 
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2. Bagaimana peran guru di SDN Sumbersari 2 Malang dalam menginternalisasi 

nilai pendidikan karakter religius melalui budaya religius sekolah di SDN 

Sumbersari 2 Malang? 

3. Bagaimana upaya pelaksanaan internalisasi nilai pendidikan karakter religius 

melalui budaya religius sekolah di SDN Sumbersari 2 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan internalisasi nilai pendidikan karakter religius melalui 

budaya religius sekolah di SDN Sumbersari 2 Malang. 

2. Mendeskripsikan peran guru di SDN Sumbersari 2 Malang dalam 

menginternalisasi nilai pendidikan karakter religius melalui budaya religius 

sekolah di SDN Sumbersari 2 Malang. 

3. Mendeskripsikan upaya pelaksanaan internalisasi nilai pendidikan karakter 

religius melalui budaya religius sekolah di SDN Sumbersari 2 Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan paparan tujuan penelitian di atas maka peneliti memaparkan 

manfaat penelitian sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis  

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan 

ilmu pengetahuan dibidang pendidikan Sekolah Dasar pada umumnya, dan 

menjadi pedoman guru dalam upaya menginternalisasi nilai pendidikan karakter 
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religius melalui budaya religius sekolah. Selain itu, penelitian ini diharapkan 

dapat  memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang 

internalisasi nilai pendidikan karakter religius melalui budaya religius sekolah di 

SDN Sumbersari 2 Malang. 

 

2. Manfaat Praktis  

  Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan 

evaluasi dalam rangka mengimplementasikan upaya-upayanya untuk melakukan 

internalisasi nilai pendidikan karakter religius melalui budaya religius sekolah. 

Selain itu, manfaat praktis dari adanya penelitian ini yaitu dapat menambah 

wawasan peneliti baik teori maupun praktis yang ada pada sekolah terkait 

internalisasi nilai pendidikan karakter religius melalui budaya religius sekolah di 

SDN Sumbersari 2 Malang. 

 

E. Batasan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas agar penelitian 

yang dikaji dapat lebih mendalam dan terarah maka diperlukan batasan penelitian, 

untuk itu penelitian hanya dibatasi pada masalah berikut. 

1. Internalisasi nilai pendidikan karakter religius ditunjukkan dalam perilaku 

meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu hubungan individu dengan Tuhan, 

individu dengan sesama, dan individu dengan alam semesta (lingkungan). 

2. Budaya religius sekolah terwujudnya nilai-nilai religius dalam berperilaku 

yang diikuti warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru beserta staff, dan 

peserta didik. 
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F. Definisi Operasional

Berdasarkan  pemaparan di atas, maka berikut ini adalah pendefinisian fokus

permasalahan yang akan dikupas dalam penelitian ini. 

1. Internalisasi nilai pendidikan karakter religius adalah proses penanaman nilai

ke dalam jiwa seseorang sehingga nilai tersebut tercermin pada sikap dan

perilaku dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap

pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain

yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Budaya religius sekolah adalah pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan

sehari-hari sehingga membentuk cara berfikir dan cara bertindak warga

sekolah yang didasarkan atas nilai-nilai religius (keberagaman).

3. Peran guru adalah sosok pendidik profesional dengan menjadi seorang yang

dapat memberikan sebuah teladan, inspirasi, motivasi, sebagai dinamisator dan

evaluator.


