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BAB I 

PENDAHULUAN 

Di awal Bab I ini akan membahas tentang pendahuluan untuk mengetahui 

latar belakang masalah, rumusan masalah yang diangkat dari penelitian, tujuan 

dari penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, dan penegasan istilah 

yang akan di paparkan secara ringkas dan jelas dalam penelitian ini. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini Indonesia sedang sibuk menerapkan sistem pendidikan karakter 

guna mendidik para generasi penerus bangsa menjadi manusia yang berkarakter. 

Pendidikan karakter dilaksanakan dengan menanamkan nilai-nilai karakter pada 

setiap matapelajaran maupun matakuliah yang diajarkan oleh semua instansi 

pendidikan kepada para peserta didik maupun mahasiswa. Menurut Kementrian 

Pendidikan Nasional (2010) terdapat 18 nilai karakter yang ditanamkan dalam 

pendidikan karakter, salah satunya adalah religius dan disiplin. 

Pendidikan Karakter di Indonesia seharusnya tidak hanya fokus pada 

perbaikan sikap atau tingkah laku generasi muda, akan tetapi juga memperkuat 

nilai-nilai keagamaan yang berbasis spiritual dan toleran. Pendapat tentang 

pendidikan karakter menurut T. Ramli (2003) Pendidikan Karakter memiliki 

esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak, 

tujuannya adalah untuk membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang 

baik, warga masyarakat dan warga negara yang baik. Pendidikan Karakter bukan 

merupakan sesuatu yang baru di Negeri ini, namun dalam implementasinya sikap 

dan tingkah laku generasi muda saat ini begitu jauh menyimpang dari yang 

diajarkan dalam pendidikan sekolah. Inilah yang menjadi PR bagi guru dan 



2 

 

instansi terkait untuk berfikir ekstra dalam menanggulangi permasalahan yang 

terjadi pada generasi penerus bangsa dan mampu menyelesaikan problem 

moralitas dan krisis karakter pada generasi muda.  

Padahal sudah jelas tujuan pendidikan sendiri sebagaimana amanat 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003) 

dalam pasal 3 ditegaskan bahwa: 

“mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahklak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab.” 

 

Dari persoalan yang telah dipaparkan diatas, masalah yang perlu disoroti 

adalah pelaksanaan Pendidikan Karakter yang dilakukan oleh sekolah, entah itu 

dari pihak pendidik atau yang dididik, karena pendidikan disekolah merupakan 

tonggak awal untuk menyadarkan peserta didik tentang pentingnya Pendidikan 

Karakter.  

Di SMA N 2 Batu 5 tahun yang lalu adalah sekolah yang dikenal sekolah 

yang kurang baik, karena memang dulu sekolah ini kurang populer daripada 

sekolah lain yang lebih dipilih masyarakat, kebanyakan peserta didik yang sekolah 

di SMA ini adalah peserta didik yang tidak diterima di sekolah yang terbaik saat 

itu, ada juga peserta didik yang masuk SMA ini karena kurangnya biaya dari 

orangtua untuk menyekolahkan anaknya di SMA yang lebih baik, bahkan ada dari 

masyarakat yang berkata “seng penting sekolah” dari hasil wawancara dengan 

salah satu guru di SMAN 2 Batu. Maka dari itu banyak peserta didik yang 

heterogen yang perlu di perbaiki pemikirannya tentang pentingnya pendidikan. 

Namun SMAN 2 Batu tidak mau berlama-lama dalam keterpurukan, maka dari itu 
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SMA ini berusaha mengembangkan banyak program-program yang mendorong 

peserta didik agar berkarakter, lebih khususnya berkarakter religius dan disiplin. 

Dan akhirnya setelah bertahun-tahun melalui banyak kendala akhirnya SMAN 2 

Batu dapat tersenyum lebar dengan usaha yang tidak mudah dan dapat akhirnya 

dapat benar-benar mengimplementasikan Visinya, yaitu “Sekolah Unggul 

Prestasi, Berbudaya, Berakhlak Dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan 

Taqwa”. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul “Peranan Sekolah dalam 

Membentuk Karakter Religius dan Disiplin Peserta Didik di SMAN 2 Batu” yang 

harapannya dapat menjadi pedoman bagi guru dan instansi terkait dalam 

mengatasi persoalan tentang penurunan karakter. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini mengacu pada peranan sekolah dalam membentuk 

karakter religius dan disiplin peserta didik di SMAN 2 Batu. Yang selanjutnya 

perincian dari rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:  

1. Apa program pendidikan karakter religius yang dikembangkan di SMAN 2 

Batu?  

2. Apa program pendidikan karakter disiplin yang dikembangakan di SMAN 2 

Batu?  

3. Bagaimana bentuk implementasi dari karakter religius dan disiplin di SMAN 

2 Batu ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui program pendidikan  karakter religius yang dikembangkan 

di SMAN 2 Batu. 

2. Untuk mengetahui program pendidikan  karakter disiplin yang dikembangkan 

di SMAN 2 Batu. 

3. Untuk mendeskripsikan bentuk implementasi dari karakter religius dan 

disiplin peserta didik di SMAN 2 Batu. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari pelebaran masalah atau pembahasan dalam penelitian 

ini, maka diperlukan pembatasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini 

memfokuskan pada program yang dikembangkan di SMAN 2 Batu terkait dengan 

karakter religius dan disiplin dan juga bentuk implementasi dari program karakter 

religius dan disiplin pada peserta didik di SMAN 2 Batu. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti 

dalam judul Peranan Sekolah dalam Membentuk Karakter Religius dan Disiplin 

Peserta Didik di SMAN 2 Batu, sebagai berikut: 

1.5.1 Secara Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah guru dalam melaksanakan 

Pendidikan Karakter khususnya pada karakter religius dan disiplin untuk 

membentuk generasi Bangsa Indonesia lebih baik, memiliki moral dan tingkah 

laku yang sesuai dengan aturan dan norma-norma, dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan ajar guru-guru pada pengajaran selanjutnya, dapat memambah 

pengetahuan bagi penulis dan dapat menjadi bahan masukan pada penelitian 

selanjutnya dengan ruang lingkup dan tempat yang berbeda. 
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1.5.2 Secara Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Bagi Peneliti 

Dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi peneliti untuk 

mempelajari pendidikan karakter khususnya karakter religius dan disiplin 

dengan mudah, dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu dalam 

bidang pendidikan  untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) di 

jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang, serta menjadi 

pembelajaran diri apabila nanti menjadi seorang guru. 

2. Bagi Subjek Penelitian 

Agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan 

karakter khususnya pada karakter religius dan disiplin peserta didik dalam 

kegiatan belajar mengajar, menjadi referensi dan evaluasi 

mengembangkan mutu akademik peserta didik, dan dapat menciptakan 

generasi muda yang mempunyai prilaku budi pekerti yang baik. 

3. Bagi Jurusan PPKn 

Manfaat bagi jurusan program studi Pendidikan Kewarganegaraan 

yaitu sebagai bahan referensi atau bahan masukan yang ada keterkaitannya 

dengan masalah dalam penelitian ini. 

4. Lembaga terkait 

Manfaat bagi lembaga terkait yaitu SMAN 2 Batu, sekolah  akan 

terus berusaha untuk mengatasi degradasi karakter dan diharapkan mampu 

meningkatkan program-program yang berkaitan dengn pendidikan 

karakter. 
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1.6 Penegasan Istilah 

1. Peranan  

Menurut Soerjono Soekanto, (2006:212) “Peranan merupakan aspek 

dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”. 

2. Sekolah  

Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar 

serta tempat menerima dan memberi pelajaran. (KBBI) 

3. Karakter  

Menurut Alwisol (2006: 8) Karakter diartikan sebagai: 

“Gambaran tingkah laku yang menonjolkan nilai benar salah, baik buruk, 

baik secara eksplisit maupun implisit. Karakter berbeda dengan kepribadian 

karena pengertian kepribadian dibebaskan dari nilai. Meskipun demikian, 

baik kepribadian (personality) maupun karakter berwujud tingkah laku yang 

ditunjukkan ke lingkungan sosial. Keduanya relatif permanen serta menuntun, 

mengarahkan, dan mengorganisasikan aktivitas  individu”. 

 

4. Religius  

Religius adalah suatu cara pandang seseorang mengenai agamanya 

serta bagaimana orang tersebut menggunakan keyakinan atau agamanya 

dalam kehidupan sehari-hari (Earnshaw : 2000) 

5. Disiplin  

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2002), disiplin adalah suatu tata 

tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok. 

6. Peserta Didik 

Peserta didik yaitu anak yang akan di didik menjadi manusia yang 

memiliki kepribadian dan watak yang diharapkan bangsa Indonesia, yang 

memiliki kepribadian dan akhlak mulia. 
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Jadi menurut penulis, peranan sekolah dalam membentuk karakter religius 

dan disiplin peserta didik, mempunyai arti bahwa sekolah berkewajiban sebagai 

tempat atau sarana bagi pendidik atau guru untuk membentuk sikap atau tingkah 

laku peserta didik yang baik yang berpedoman pada keyakinan agama dan tata 

tertib yang telah dibuat baik terang-terangan atau tersembunyi. 


