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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

     A. Latar Belakang Masalah   

   Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam hidup 

manusia. Tanpa pendidikan manusia tidak akan bisa mencapai cita- cita 

yang mulia. Pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk 

mewujudkan cita dan impian dalam hidupnya. Pendidikan merupakan 

wahana bagi integrasi anak didik ke dalam nilai-nilai yang dominan. 

Pembelajaran (Schooling) mempersiapkan anak didik untuk mencapai dan 

menempati kedudukan sosial ekonomi tertentu. Oleh karena itu, proses 

pembelajaran diarahkan untuk membekali anak didik dengan kualifikasi 

tertentu agar dapat menjalankan peran sosial ekonomi masyarakat. 

Sedangkan pendidikan dalam bentuk education  merupakan wahana untuk 

menciptakan kelompok elite yang akan memberikan sumbangan besar bagi 

kelangsungan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai 

fungsi dan tujuan pendidikan dalam proses modernisasi mengalami 

perubahan–perubahan fungsional dan sistem. Perubahan yang dilakukan 

dalam sistem pendidikan Islam, berkaitan dengan penyelenggaraan 

pendidikan agama dalam sistem persekolahan umum, merupakan langkah 

penyesuaian bagi tercapainya fungsi pendidikan dalam memenuhi tuntutan 

perkembangan masyarakat (Nurhayati, 2009: 123). 

  Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Menurut Umar 

Tirtaraharja dan La Sula (2000: 37), bahwa tujuan pendidikan seharusnya 
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memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar dan 

indah untuk kehidupan. Hal ini pendidikan mempunyai fungsi untuk 

memberikan arahan kepada seluruh kegiatan pendidikan, dalam hal ini 

pendidikan nilai atau karakter menjadi dasar dalam mendidik atau 

membentuk generasi bangsa agar sesuai dengan tujuan pendidikan itu 

sendiri.  

  Anak didik merupakan salah satu bagian yang penting dalam 

proses pendidikan. Hal tersebut mengingat, fokus utama proses pendidikan 

adalah membimbing anak didik menjadi manusia-manusia baru, 

menjadikannya menyadari tentang potensi-potensi kemanusiaan yang 

dimiliki, dan menggunakan potensinya itu sesuai dengan norma budaya dan 

agama yang dianutnya. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa terminal 

akhir dari proses pendidikan adalah menjadikan anak didik sebagai manusia 

yang memiliki ilmu, iman, dan amal. Dengan ilmu, akan memudahkan 

kehidupan yang akan dilalui di dunia ini. Dengan iman, anak juga akan 

mampu secara bijak memilih tindakan yang sesuai dengan norma-norma 

yang berlaku di lingkungan masyarakat. Berkaitan dengan amal, maka anak 

akan terdorong untuk berkreasi dan menerapkan ilmu pengetahuan yang 

dimiliki (Muslih&Aden, 2005: 43). 

   Anak usia Sekolah Dasar biasanya mempunyai potensi untuk 

berkarakter yang kuat dan baik. Anak yang berkarakter tentunya 

mempunyai sikap dan perilaku yang baik pula, seperti sikap tanggung 

jawab, jujur, dan menghormati orang lain. Anak yang berkarakter baik 
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biasanya tidak akan mengalami kesulitan dalam bergaul dengan temannya 

maupun orang lain, selain itu anak juga mempunyai kepekaan tinggi 

terhadap lingkungan. Akan tetapi semua karakter yang seharusnya dimiliki 

anak bisa berubah karena adanya pengaruh dari lingkungan. Lingkungan  

yang positif akan memberikan pengaruh positif pula terhadap 

perkembangan anak, sebaliknya, lingkungan negatif juga akan berpengaruh 

negatif pula terhadap perkembangan anak. Akan tetapi seiring 

perkembangan zaman yang semakin maju, dunia pendidikan tak kalah 

menariknya terdapat kasus bertindak curang, baik tindakan mencontek 

pekerjaan teman, membolos, atau bahkan guru pun memberikan kunci 

jawaban saat Ujian Akhir Nasional kepada siswanya. (Samani, 2011: 5). 

   Longgarnya pegangan terhadap agama sudah menjadi tragedi 

dunia maju, di mana segala sesuatu hampir dapat dicapai dengan ilmu 

pengetahuan. Dengan demikian, keyakinan agama mulai terdesak, 

kepercayaan kepada Tuhan tinggal simbol, maka hilanglah kekuatan 

pengontrol yang ada di dalam diri seseorang. Hal itu antara lain disebabkan 

oleh kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan dalam rumah 

tangga, sekolah maupun masyarakat. Pembinaan moral di rumah tangga 

idealnya dilakukan sejak anak masih kecil yang disesuaikan dengan 

kemampuan dan umurnya. Sekolahpun dapat mengambil peranan yang 

penting dalam pembinaan moral anak didik. Agar sekolah bisa menjadi 

lapangan sosial bagi anak-anak, di mana pertumbuhan mental, moral, sosial 

serta aspek kepribadian dapat berjalan baik, maka di sekolah harus 
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dilakukan secara intensif dalam penyampaian materi dan menggunakan 

strategi khusus dan metode penyampaian dalam pembelajaran yang sesuai 

perkembangan agar ilmu dan amal dapat dirasakan anak didik. Selain itu, 

masyarakat juga harus mengambil peranan dalam pembinaan moral, karena 

kerusakan masyarakat itu sangat besar pengaruhnya dalam pembinaan 

moral anak (Abuddin Nata, 2007: 191- 193). 

   Perkembangan karakter di tingkat sekolah tidak dapat dilalaikan 

dengan dua tugas, yaitu pengembangan kemampuan intelek dan 

kemampuan moral. Dengan dua arah pengembangan ini, diharapkan 

menjadi semacam idealisme bagi para anak didik agar mereka semakin 

mampu mengembangkan ketajaman intelektual dan integritas diri sebagai 

pribadi yang memiliki karakter kuat (Doni koesoema, 2010: 118). 

  Dalam dunia pendidikan sekarang ini banyak dijumpai mata 

pelajaran yang berkenaan dengan karakter atau budi pekerti itu tidak 

signifikan, sehingga banyak menimbulkan masalah bangsa yang semakin 

kompleks yang mengacu pada masalah akhlak dan moral di kalangan anak 

didik di berbagai tingkatan (Zuriah, 2008: 118). 

  Sekolah Dasar yang akan menanamkan pendidikan karakter 

seharusnya mempunyai cara khusus atau strategi khusus agar penanaman 

nilai pendidikan karakter pada anak berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. Untuk itu setiap Sekolah Dasar pasti mempunyai visi dan misi 

yang dijadikan  pedoman dalam menentukan arahnya.  Visi dan misi 
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Sekolah Dasar harus berjalan selaras dengan  Undang-undang Republik 

Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: 

   Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara Indonesia yang demokratis serta 
tanggung jawab (Tim Pustaka Merah Putih, 2007: 11). 

  Bunyi pasal di atas menunjukkan tentang fungsi dan tujuan 

pendidikan yang erat kaitannya dengan pembinaan karakter anak didik. 

Karakter atau watak yang dibentuk akan membekali anak didik untuk 

mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan berinteraksi dengan 

masyarakat secara positif.  

  Kualitas sebuah Sekolah Dasar akan dilihat sejauh mana kultur 

pendidikan karakter itu benar-benar mampu membantu setiap individu 

untuk tumbuh sebagai pribadi yang baik (Doni Koesoema 2010: 296), 

sehingga pendidikan karaker Sekolah Dasar bisa diibaratkan seperti 

mengubah besi menjadi emas, yakni mengubah kebiasaan dan perilaku anak 

yang kurang baik menjadi anak yang berkarakter dan mempunyai jiwa yang 

kuat. Pendidikan karakter yang selama ini terabaikan sekarang mulai 

diperhatikan kembali, banyak pakar pendidikan serta pemerhati pendidikan 

mulai mencari strategi menanamkan pendidikan karakter terutama dalam 

lembaga pendidikan.  

  Peran pendidikan karakter pada anak di Sekolah Dasar masih 

sangat minim. Untuk itu, sebagai sekolah yang menerapkan kurikulum 

terpadu, maka SDIT Az Zahra Sragen berusaha untuk mencetak generasi 
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yang berakhlak mulia melalui penanaman pendidikan karakter pada anak 

dengan strategi dan metode  pembelajaran yang disesuaikan dengan 

perkembangan anak didiknya agar memiliki sikap dan perilaku baik.  

  Dari uraian latar belakang masalah di atas, peneliti melihat begitu 

pentingnya pendidikan karakter dalam membantu mengembangkan potensi 

dan membentuk jati diri anak didik, maka peneliti tertarik melakukan 

sebuah penelitian, dimana penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu 

strategi apa yang digunakan SDIT Az Zahra Sragen dalam rangka 

penanaman pendidikan karakter pada anak didiknya. Oleh karena itu,  

peneliti mengambil judul Strategi Penanaman Nilai Pendidikan Karakter 

pada Anak di SDIT Az Zahra Sragen Tahun Pelajaran 2011/2012. 

B. Penegasan Istilah 

 Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman 

dalam menginterpretasikan setiap istilah yang penulis gunakan, maka perlu 

adanya penegasan istilah sebagai berikut:  

1. Strategi  

 Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan 

keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan strategi 

dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian 

kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (J.R 

David, 1976 dalam buku Wina Sanjaya, 2009: 126). 
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2. Penanaman  

 Penanaman artinya proses, cara, perbuatan,penanaman (Sugiyono, 

2002: 216). Dengan demikian, penanaman merupakan perbuatan atau 

cara menanamkan pendidikan karakter dari seorang pendidik kepada 

anak didik untuk merubah perilaku siswa ke arah yang lebih baik.  

3. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter adalah ”menanamkan karakter tertentu 

sekaligus memberi benih agar anak didik mampu menumbuhkan karakter 

khasnya pada saat menjalani kehidupan” (Bambang Q- Anees, 2008: 

103). 

4. SDIT Az Zahra Sragen 

 Sekolah Dasar Islam Terpadu Az Zahra (SDIT) terletak di jalan 

Soetomo, Sine, Sragen. 

    Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian istilah 

yang terdapat dalam judul penelitian ini adalah usaha untuk menyelidiki 

pelaksanaan strategi penanaman nilai pendidikan karakter yang 

dikembangkan di SDIT Az Zahra Sragen. 

C. Perumusan Masalah 

    Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah strategi penanaman nilai pendidikan karakter di SDIT Az 

Zahra ? 
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2. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penanaman nilai pendidikan 

karakter di SDIT Az Zahra ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

  Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan strategi 

penanaman nilai pendidikan karakter dan metode serta model 

pembelajaran  di SDIT Az Zahra Sragen. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis 

 Manfaat penelitian secara teoritis adalah untuk menambah 

khasanah keilmuan terutama dalam bidang pendidikan Islam tentang 

strategi penanaman nilai pendidikan karakter. 

b. Secara praktis 

 Manfaat secara praktis adalah sebagai bahan masukan bagi 

lembaga pendidikan terkait dalam pengembangan atau peningkatan 

strategi penanaman pendidikan karakter. 

F. Kajian Pustaka 

  Untuk menghindari adanya dublikasi dalam penulisan karya 

 skripsi ini, maka dirasa perlu dikemukakan karya-karya skripsi yang 

 sudah  ada sebagai berikut:  

1. Atiek Fitri Nuhayati (UMS, 2009) skripsi dengan judul Penanaman 

Nilai-nilai Agama Islam Melalui Metode Bermain TKIT Az Zahra 



9 
 

Sragen,  menyimpulkan bahwa penanaman nilai-nilai aqidah dilakukan 

dengan permainan Si Misterius dan Ular menggigit ekor, nilai-nilai 

ibadah dengan permainan Si jahil dengan Lingkar shalat, dan nilai-nilai 

akhlak melalui permainan kalimat berantai. Dengan  permainan tersebut 

diharapkan anak mampu mengamalkan doa sehari-hari, bisa 

melaksanakan shalat dan dzikir, mampu membaca iqra’, mengetahui 

sejarah Nabi, mengamalkan adab-adab harian seperti: makan, tidur, 

hafalan surat-surat pendek,  baik di rumah maupun di sekolah. Akan 

tetapi ada juga permainan yang bermakna negatif diterapkan di TKIT 

Az Zahra Sragen yaitu permainan Si jahil dan Lingkar pintu Neraka. 

2. Paryanto (UMS, 2003) skripsi dengan judul Aspek Moral Dalam Novel 

Para priayi, menyimpulkan bahwa ada tiga hal dalam penelitian 

tersebut yaitu: a) Peran keluarga terhadap tokoh, b) Penyesuaian diri 

dengan masyarakat, c) Motivasi kerja tokoh. 

3. Eksanti (STAIN Surakarta, 2006) skripsi dengan judul Penanaman 

Nilai-nilai Agama Islam Pada Anak Dalam Keluarga Poligami Di 

KarangAsem, Laweyan, Surakarta, penelitian ini menemukan bahwa 

dalam penanaman nilai-nilai agama Islam pada anak di keluarga Juhdan  

Fathoni dan Darmanto, dapat diambil kesimpulkan bahwa: a)  

Menanamkan aqidah Islam yang benar  kepada anak sejak masih kecil, 

b) Di sekolahkan pada sekolah yang Islami, seperti sekolah Islam 

terpadu atau pondok pesantren, c)  Penanaman nilai-nilai agama Islam 

pada anak di keluarga Juhdan  Fathoni dan Darmanto, cukup berhasil 
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terbukti dengan ditanamkannya nilai-nilai Islam sejak kecil anak-anak 

mereka tidak melakukan tindak kejahatan yang merugikan orang lain. 

  Berdasarkan  tiga  skripsi di atas, tampak belum ada yang meneliti 

tentang Strategi Penanaman Nilai Pendidikan Karakter Di SDIT Az Zahra 

Sragen. Dengan demikian masalah yang diangkat dalam penelitian ini 

memenuhi asas kebaruan.    

 G. Metode Penelitian 

  Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data 

valid yang dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu 

pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang 

pendidikan (Sugiyono, 2010: 6).  

1. Jenis Penelitian 

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk 

penelitian lapangan (field research). Adapun penelitian yang digunakan 

adalah penelitian deskritif kualitatif yang prosedurnya berupa kata-kata 

atau tulisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati (Sugiyono, 2010: 

6). 

2. Penentuan Subjek 

 Penentuan subjek adalah Suatu usaha penentuan sumber data, 

artinya dari mana data itu didapatkan (Sugiyono, 2010: 10).  Untuk 

memperjelas subjek penelitian, maka  ditentukan yang dijadikan sebagai  
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subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang 

kesiswaan, guru  di SDIT Az Zahra Sragen. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode observasi 

Metode observasi adalah “teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan 

terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran” (Fathoni, 2005: 104). 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan 

kegiatan  dalam penanaman nilai pendidikan karakter, bentuk kerja 

sama sekolah dengan masyarakat maupun dengan Instansi lain. 

b. Metode wawancara 

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan atau informasi 

melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah sehingga 

dapat mengkontruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 

2010: 6). Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah 

wawancara terstruktur, yaitu semua pertanyaan dirumuskan dengan 

cermat dan disiapkan secara tertulis. Metode ini digunakan untuk 

mendapatkan informasi tentang pelaksanaan strategi penanaman nilai 

pendidikan karakter, yang meliputi metode-metode yang digunakan 

dalam penanaman nilai pendidikan karakter, serta hambatan-hambatan 

dalam penanaman nilai pendidikan karakter. 
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c. Metode dokumentasi 

  Metode dokumentasi adalah “teknik pengumpulan data 

dengan mempelajari catatan mengenai data yang ditujukan kepada 

subjek penelitian” (Fathoni, 2005: 104). Metode ini digunakan untuk 

memperoleh gambaran umum sekolah yang meliputi sejarah berdiri, 

visi dan misi, tujuan, fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam 

penanaman nilai pendidikan karakter,  data siswa, dan struktur 

organisasi sekolah. 

4. Metode Analisis Data 

 Analisis data “merupakan upaya unuk mencari dan menata secara 

sistematis catatan-catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menguatkan sebagai temuan” (Mohadjir, 2000: 142).  Dalam analisis 

data, digunakan metode deskritif kualitatif yaitu: a) Reduksi data yaitu 

merupakan proses pemilihan, pemusatan pada penyerdehanaan data dari 

catatan lapangan, b) Penyajian data yaitu menyerdehanakan data yang 

komplek ke dalam kesatuan bentuk yang mudah dipahami, c) Penarikan 

kesimpulan yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi (Hamid Patilima, 

2005: 98-99). 

H. Sistematika Penulisan 

   BAB  1: Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan latar belakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.  
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         BAB II: Kajian Teori, Pendidikan karakter dan Karakteristik Anak 

dalam bab ini meliputi: A. Teori Pendidikan Karakter, berisi tentang: 

Pengertian pendidikan karakter, Tujuan, Materi pendidikan karakter, 

Strategi penanaman nilai pendidikan karakter. Metode penanaman nilai 

pendidikan karakter  B. Karakteristik anak SD. 

   BAB III: Data Pelaksanaan Strategi Penanaman nilai Pendidikan 

Karakter, meliputi: A. Gambaran Umum, berisi tentang sejarah berdiri 

sekolah, tujuan, visi dan misi, fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam 

mewujudkan strategi penanaman pendidikan karakter, data siswa, serta 

struktur organisasi sekolah. B. Pelaksanaan  penanaman nilai pendidikan 

karakter di SDIT Az Zahra, yang meliputi: Progam kegiatan dalam 

penanaman nilai pendidikan karakter, Metode penanaman nilai pendidikan 

karakter, Bentuk kerja sama dalam penanaman nilai pendidikan karakter, 

serta hambatan-hambatan dalam penanaman nilai pendidikan karakter. 

  BAB IV: Analisis Data,  menganalisis data yang telah terkumpul 

sehingga dapat diketahui bagaimana strategi penanaman nilai pendidikan 

karakter pada anak di SDIT Az Zahra Sragen. 

  BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata 

penutup. 

 

 

 

 


