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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Menurut Samani dan Hariyanto (2012:41), karakter dimaknai sebagai cara 

berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, 

baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang 

berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap 

mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. Karakter dapat 

dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan 

Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang 

terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat istiadat, dan estetika. 

Pendidikan karakter telah menjadi sebuah pergerakan pendidikan yang 

mendukung pengembangan sosial, pengembangan emosional, dan pengembangan 

etik para siswa. Menurut Samani dan Hariyanto (2012:45), pendidikan karakter 

adalah proses pemberian tuntutan kepada peserta didik untuk menjadi manusia 

seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. 

Pendidikan karakter dapat dimaknai 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 itu dalam kehidupan sehari-hari dengan 

sepenuh hati. 
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Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2008:1286), religi 

berarti “kepercayaan akan adanya Tuhan”, sedangkan religius menurut Pusat 

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2008:1286), diartikan “taat pada 

agama; saleh”. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksana-

kan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 

lain, dan selalu hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Karakter religius yaitu 

sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan 

pemeluk agama lain. 

Menurut Hawari (1996) sebagaimana dikutip oleh Sutanto (2011) 

menyebutkan bahwa religiusitas merupakan penghayatan keagamaan dan 

kedalaman kepercayaan yang diekspresikan dengan melakukan ibadah sehari-hari, 

berdoa, dan membaca kitab suci. Menurut Sutanto (2011), religiusitas adalah 

kedalaman penghayatan keagamaan seseorang dan keyakinannya terhadap adanya 

tuhan yang diwujudkan dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan dengan 

keiklasan hati dan dengan seluruh jiwa dan raga. 

Karakter religius dalam Pancasila terdapat dalam sila pertama. Sila pertama 

Pancasila dapat disimpulkan bahwa hakekatnya adalah “Tuhan” dengan awalan 

dan akhiran ke-an. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah kesesuaian sifat dan 

keadaan di negara (ketatanegaraan dan perorangan) dengan hakekat Tuhan. 

Ketuhanan Yang Maha Esa bukan berarti Tuhan Yang Hanya Satu, bukan 

mengacu pada suatu individual yang disebut Tuhan yang jumlahnya satu. Jadi, 
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yang ditekankan pada sila pertama dari Pancasila adalah sifat-sifat luhur atau 

mulia, bukan Tuhannya. 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Setiap warga negara 

Indonesia harus percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut 

agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan 

beradab. Tuhan sebagai pencipta alam semesta dapat dibuktikan kebenarannya 

melalui akal pikiran manusia dan berdasarkan hukum sebab akibat, sebab pertama 

atau causa prima adanya kehidupan alam semesta ini tidak lain adalah Tuhan 

Yang Maha Esa. Semua agama menghargai manusia. Oleh karena itu, semua umat 

beragama wajib saling menghargai dan menghormati. Jadi, dalam kehidupan 

masyarakat hendaknya dikembangkan sikap-sikap tersebut serta sikap bekerja 

sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, 

sehingga terbina kerukunan hidup. Toleransi antar umat beragama berarti bahwa 

sikap sabar membiarkan orang lain mempunyai keyakinan lain mengenai agama 

dan kepercayaan. 

Indonesia Heritage Foundation merumuskan beberapa bentuk karakter yang 

harus ada dalam setiap individu bangsa Indonesia diantaranya yaitu cinta kepada 

Allah dan semesta beserta isinya, tanggung jawab, disiplin dan mandiri, jujur, 

hormat dan santun, kasih sayang, peduli, kerja sama, percaya diri, kreatif, kerja 

keras dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, 

dan toleransi, cinta damai dan persatuan. Karakter adalah ciri khas yang dimiliki 

oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut asli dan mengakar pada 
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kepribadian benda atau individu tersebut dan merupakan mesin yang mendorong 

bagaimana seseorang bertindak, bersikap, dan merespon sesuatu. 

Kenyataannya Indonesia telah diganggu oleh konflik etnis dan agama terdiri 

dari berbagai bentuk dan intensitas yang berbeda. Sejak tahun 1990 telah terjadi 

serangan terhadap gereja dengan peningkatan momentum, mencapai klimaksnya 

pada insiden yang mengerikan tahun 1996 dan 1997 di Surabaya, Situbondo, 

Tasikmalaya dan Rengasdengklok, sedangkan di bagian Timur Indonesia telah 

terjadi serangan terhadap masjid-masjid. Insiden Ketapang pada tahun 1998 

terhadap gereja-gereja Kristen yang merupakan satu faktor penyebab peperangan 

Kristen-Islam di Ambon yang dihasut oleh konflik antara orang Betawi (penduduk 

asli Jakarta) dengan orang Ambon. 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Pendidikan karakter sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

upaya pencapaian visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025. 

Pendidikan karakter sejalan dengan prioritas pendidikan nasional, dapat 

dilihat pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada setiap jenjang pendidikan. 
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Jika mengamati sejumlah sekolah unggul baik pada tingkat SD/MI, SMP/MTs, 

SMA/MA dan SMK baik negeri maupun swasta, diam-diam sebenarnya sudah 

mengimplementasikan pendidikan karakter. Hal ini di samping diimplementasikan 

secara nyata, baik berupa tambahan pelajaran khusus pendidikan karakter atau 

disajikan terpadu dalam bahan ajar, juga diwujudkan dalam kegiatan ekstra 

kurikuler (pengembangan diri) dan dimasukkan sebagai muatan lokal. Ada juga 

sekolah unggul lain yang sengaja menambah jam pelajaran khusus untuk 

menyajikan pendidikan karakter. 

Kemampuan yang harus dikembangkan pada peserta didik melalui 

persekolahan adalah berbagai kemampuan yang akan menjadikan manusia sebagai 

makhluk yang berketuhanan (tunduk patuh pada konsep ketuhanan) dan 

mengemban amanah sebagai pemimpin di dunia. Kemampuan yang perlu 

dikembangkan pada peserta didik Indonesia adalah kemampuan mengabdi kepada 

Tuhan yang menciptakannya, kemampuan untuk menjadi diri sendiri, kemampuan 

untuk hidup secara harmoni dengan manusia dan makhluk lainnya, dan 

kemampuan untuk menjadikan dunia ini sebagai wahana kemakmuran dan 

kesejahteraan bersama. 

Penelitian ini terkait dengan visi dan misi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, peneliti 

terdorong untuk mengadakan penelitian mengenai implementasi pendidikan 

karakter religius pada siswa kelas X SMA (studi kasus SMA Negeri 1 Kayen 

Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2013/2014). 
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Adanya perumusan masalah diharapkan proses pe-

mecahan permasalahan dapat terperinci secara jelas, lebih terarah, dan terfokus. 

Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian haruslah mengetahui terlebih 

dahulu pokok permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

maka dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kajian mengenai pendidikan karakter religius pada siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Kayen Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2013/2014? 

2. Bagaimana implementasi pendidikan karakter religius pada siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Kayen Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2013/2014? 

3. Bagaimana kendala implementasi pendidikan karakter religius pada siswa kelas 

X SMA Negeri 1 Kayen Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2013/2014? 

4. Bagaimana cara mengatasi kendala implementasi pendidikan karakter religius 

pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Kayen Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 

2013/2014? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini, perlu 

adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan 

diteliti sehingga dapat bekerja secara terarah, dalam mencari data sebagai langkah 

pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mendeskripsikan kajian mengenai pendidikan karakter religius pada 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Kayen Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

2. Untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter religius pada siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Kayen Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2013/2014. 

3. Untuk mendeskripsikan kendala implementasi pendidikan karakter religius 

pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Kayen Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

4. Untuk mendeskripsikan cara mengatasi kendala implementasi pendidikan 

karakter religius pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Kayen Kabupaten Pati 

Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya, maupun bagi masyarakat pada umumnya. 

b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala 

pengetahuan, khususnya mengenai karakter religius pada siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Kayen Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2013/2014. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman penelitian berikutnya 

yang sejenis. 
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2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah 

satu masukan dan kerangka acuan yang sangat berharga bagi para 

pengambil keputusan, terutama dalam implementasi pendidikan karakter 

religius pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Kayen Kabupaten Pati Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 

b. Sebagai calon pendidik pelajaran pendidikan pancasila dan kewarga-

negaraan, pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan penelitian ini 

dapat ditransformasikan kepada peserta didik pada khususnya, serta bagi 

masyarakat luas pada umumnya. 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah merupakan “penjelasan istilah yang diambil dari kata-kata 

kunci dalam judul penelitian” (Maryadi dkk, 2011:11). Adapun istilah-istilah yang 

terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi 

Impelentasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci. 

2. Pendidikan 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, 

dirumuskan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 



9 
 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
 

3. Karakter 

Menurut Scerenko (1997), sebagaimana dikutip oleh Samani dan Hariyanto 

(2012:42), mendefinisikan karakter sebagai atribut atau ciri-ciri yang membentuk 

dan membedakan ciri pribadi, ciri etis, dan kompleksitas mental dari seseorang, 

suatu kelompok atau suatu bangsa. 

4. Religi 

Religi adalah internalisasi dan penghayatan seorang individu terhadap nilai-

nilai agama  yang diyakini dalam bentuk ketaatan dan pemahaman terhadap nilai-

nilai tersebut untuk kemudian dapat diimplentasikan dalam perilaku sehari-hari. 

Sehingga tingkat religi seseorang dapat dilihat dari tingkah laku,  sikap,  dan  

perkataan,  serta  kesesuaian  hidup  yang  dijalani dengan ajaran agama yang 

dianutnya. 


