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BAB I                                                              

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan karakter dalam dunia pendidikan adalah hal sangat 

penting. Maka dari itu nilai-nilai dari pendidikan karakter ini sedikit banyak 

berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan keluarga dan 

masyarakat. Didalam pembelajaran sekolah dasar harus memuat tentang 

aspek pendidikan karakter, hal ini dilakukan karena untuk meningkatkan 

mutu dari pendidikan. Pendidikan karakter ini tidak hanya akan berdampak 

pada karakter dalam diri siswa namun juga berdampak pada budaya sekolah. 

Hal ini sependapat dengan (Hidayat,2010) bahwa budaya sekolah sangat lah 

penting dikembangkannya pada pelaksanaan pendidikan karakter, karena 

apabila budaya sekolah sudah mapan maka siapapun yang masuk dalam 

lingkungan sekolah akan menyesuaikan dengan budaya sekolah tersebut. 

Pendidikan adalah cara terbaik guna menjamin peserta didik 

memiliki kepribadian yang lebih baik dalam kehidupannya. Menurut 

(Wiyani,2012) bahwa pendidikan karakter adalah usaha untuk mendidik 

anak agar mereka dapat mengambil keputusan dengan bijak serta 

mempraktekannya dalam kehidupan sehari hari sehingga mereka bisa 

berkontribusi baik terhadap lingkungannya. Pendidikan karakter memiliki 

tiga kebebasan penting yaitu proses tranformasi nilai-nilai, ditumbuh 

kembangkan dalam kepribadian dan menjadi satu dalam perilaku. 
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Penanaman pendidikan karakter didalam pembelajaran dapat 

dikaitkan dengan materi yang diajarkan. Pada saat ini sekolah dasar telah 

menggunakan Kurikulum 2013 dimana menerapkan pembelajaran tematik 

yaitu dengan menggabungkan 2 sampai 3 mata pelajaran menjadi dalam 1 

pembelajaran. Model pembelajaran tematik yang digunakan dapat 

membangun kompetensi pada peserta didik. Menurut (Abdul Majid,2014) 

bahwa pembelajaran tematik adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran 

yang dikaitkan dengan beberapa aspek pada antar mata pelajaran. Sehingga 

dengan adanya pemaduan itu peserta didik dapat memperoleh pengetahuan 

dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran dapat menjadi 

bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran tematik menekankan pada 

keterlibatan peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. Dari 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat berdampak pada 

pengalaman belajar siswa dimana siswa dapat menemukan pengetahuannya 

sendiri. 

Pendidikan karakter tidak hanya ditanamkan pada aspek kognitif 

dalam pembelajaran. Namun juga pada aspek afektif (sikap) yaitu seperti 

seperti rasa percaya diri, saling menghargai, demokratis dan rendah hati. 

Penanaman pendidikan karakter dalam aspek afektif dapat di integrasikan 

melalui pembelajaran yang dilakukan. 

Indonesia merupakan suatu negara yang memegang  budaya 

ketimuran. Namun seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi, nilai-nilai karakter budaya Indonesia mulai bergeser. Nilai – nilai 

luhur yang dipunyai bangsa ini mulai luntur, karakter generasi bangsa ini 
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sudah sampai ke tahap yang memprihatinkan. Hal ini ditandai dengan 

banyaknya perilaku penyimpangan sosial yang dianggap biasa saja dan 

lumrah terjadi.  

Penanaman nilai - nilai karakter dalam diri anak sangat penting 

ditanamkan sejak dini. Termasuk juga karakter religius. Dan dipilihnya 

karakter religius disini adalah karena karakter religius adalah karakter 

yang pokok dan menjadi titik pangkal dari terbentuknya karakter yang 

lain. Pendidikan karakter sangat efektif diterapkan di sekolah karena 

sekolah adalah lembaga formal yang mempunyai kurikulum yang resmi 

dari pemerintah serta bertanggung jawab terhadap pembentukan 

karakter siswa. 

Peneliti telah melakukan observasi pada tanggal 8 Januari 2019 di 

SDN Sidomulyo 3 Kota Batu. Hasil dari observasi  yang peneliti lakukan 

yaitu  disekolah tersebut tepatnya pada kelas 5 sudah menerapkan 

pembelajaran yang memuat tentang pendidikan karakter. Pendidikan 

karakter yang ditanamkan salah satunya adalah tentang pendidikan karakter 

yang menumbuhkan sikap religius pada diri peserta didik. Penanaman 

pendidikan karakter tersebut di integrasikan dengan tema pembelajaran 

yang sesuai kegiatan keagamaan disekolah. Hasil dari observasi yang 

dilakukan SDN 03 Sidomulyo yaitu diadakannya kegiatan rutin setiap hari 

yang menunjang karakter religious berupa Sholat Dhuha, Sholat Dhuhur, 

membaca doa sebelum dan sesudah belajar dan melaksnakan kegiatan 

keagamaan yang sudah terpampang di kalender pendidikan.   
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Pada tanggal 10 Januari 2019 peneliti melakukan wawancara dengan 

guru di SDN 3 Sidomulyo Batu. Bahwasanya tidak hanya ketika 

pembelajaran sekolah tersebut memuat pendidikan karakter religius. Namun 

sekolah tersebut juga telah menerapkan kegiatan yang  memuat pendidikan 

karakter religius  yaitu melaksanakan sholat berjamaah dan membaca surat 

pendek atau muroja’ah setiap hari agar siswa dapat melaksanakan 

kewajiban sholat walaupun sedang bersekolah dan menghafal surat-surat 

pendek. Pendidikan karakter religius sangatlah penting karena dengan 

adanya pendidikan karakter religious siswa ingat dan menjalankan akhlakul 

karimah dengan baik selain itu dengan adanya religious sini ditanamkan 

nilai nilai islam sesuai Al-Qur’an dan Hadits yang mampu membimbing 

siswa kejalan kebenaran.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka 

masalah dalam penelitian in dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan sekolah yang memuat pendidikan 

karakter religius di SDN 3 Sidomulyo Kota Batu ? 

2. Bagaimana kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pada kegiatan yang 

memuat pendidikan karakter religius ? 

3. Upaya apa yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala yang terjadi 

dalam pelaksanaan pada kegiatan yang memuat pendidikan karakter 

religius  

 

 



5 

 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka 

masalah dalam penelitian in dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan yang memuat karakter religius 

pada SDN 3 Sidomulyo Kota Batu 

2. Mendeskripsikan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pada 

kegiatan yang memuat pendidikan karakter religius SDN 3 Sidomulyo 

Kota Batu. 

3. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala 

yang terjadi dalam pelaksanaan pada kegiatan yang memuat 

pendidikan karakter religius SDN 3 Sidomulyo Kota Batu. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan didapat dari penelitian ini dibagi terdiri dari 2 

manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Pada penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai 

masukan dalam melaksanan pembelajaran yang memuat tentang 

pendidikan karakter religius. Penelitian ini diharap dapat pula 

dipergunakan sekolah dalam pengembangan kurikulum khususnya 

pada pelaksanaan pembelajaran yang memuat pendidikan karakter 

dalam budaya sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 
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Dari penelitian ini diharapkan dari hasil dan temuan-temuan peneliti 

dapat memberikan strategi yang digunakan untuk menerapkan 

proses pembelajaran yang memuat tentang pendidikan karakter 

dengan nilai-nilai religius. 

b. Bagi Guru 

Dapat meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran yang memuat pendidikan karakter religius dengan 

baik 

c. Bagi Siswa 

Dapat memberikan pengalaman serta pengetahuan peserta didik 

mengenai pendidikan karakter religius. Dari pengalaman dan 

pengetahuan tersebut, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai 

karakter religius dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Bagi peneliti 

Peneliti diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai 

penerapan pendidikan karakter religius di sekolah dasar.  

E. Batasan Masalah  

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilaksanakan di SDN 3 Sidomulyo Kota Batu di kelas 5 

semester 2 

2. Permasalahan yang diteliti merupakan untuk mengetahui pelaksanaan 

pendidikan karakter religius pada kegiatan keagamaan siswa sholat 

berjamaah, pembacaan surat pendek atau yasin. 
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F. Definisi Istilah 

1. Penanaman adalah bagaimana seseorang ditanamkan suatu pengertian 

atau sebuah penjelasan yang mampu untuk digunakan untuk pedoman 

dalam hidup yang dikaitkan dengan beberapa aspek kehidupan 

contohnya menanamkan pendidikan karakter religious. 

2. Pendidikan karakter Religius adalah pendidikan yang mengajarkan 

sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah lain, dan hidup rukun 

dengan memeluk agama masing-masing. 

3. Religius adalah suatu cara pandang seseorang mengenai keyakinan atau 

agamanya dalam kehidupan sehari hari, religious ini sebagai sikap dan 

perilaku yang patuh dalam beribadah sesuai dengan agama yang 

dianutnya, selain itu jika ditanamkan sikap ini akan mendapatkan hal 

yang positif yaitu dapat mengerti larangan larangan dalam agama yang 

telah diatur.  

 


