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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan karakter sesungguhnya telah  lama menjadi roh dan 

semangat dalam praksis pendidikan di Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, 

kebijakan pendidikan memang diarahkan pada pembentukan karakter, 

sebagaimana digagas oleh para pendiri bangsa. Beberapa pendidik Indonesia 

modern yang kita kenal, seperti Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Hatta, Tan 

Malaka, Moh Natsir, dll. Telah mencoba menerapkan semangat pendidikan 

karakter sebagai bentuk kepribadian dan identitas bangsa sesuai dengan 

konteks dan situasi yang mereka alami.
1
 

Menurut UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yang 

mengatakan: 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 pasal 3.
2
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 Doni Koesoema A, Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, (Jakarta: 

PT Gramedia Widiasarana, 2007), hlm.44.   
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Berdasarkan undang-undang di atas, tujuan pendidikan yang utama 

adalah menjadikan siswa pribadi yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan memiliki kepribadian yang utuh. Pribadi yang takwa terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama, menjadi tujuan utama 

pendidikan di Indonesia karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang 

beragama, terlihat dari sila pertama dalam pancasila yaitu Ketuhanan Yang 

Maha Esa.  

Pemerintah melalui menteri pendidikan dan kebudayaan telah 

membuat trobosan baru dalam  pendidikan untuk membentuk karakter siswa 

dengan cara mewacanakan program  full day school. Muhadjir Effendy 

menggagas sistem full day school untuk pendidikan dasar (SD dan SMP), 

baik negeri maupun swasta, dengan sistem full day school ini secara 

perlahan anak didik akan terbangun karakternya dan tidak menjadi liar di 

luar sekolah ketika orangtua mereka masih belum pulang dari kerja kata 

Mendikbud.
3
 

Program  full day school bukan hal yang baru bagi Muhammadiyah 

karena salah satu bentuk trasformasi SD/MI Muhammadiyah adalah 

bercirikan full day school.
4
 Bukti dari sekolah yang menerapkan  full day 

school adalah  sekolah yang berada di Solo, salah satunya SD 

Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat yang merupakan institusi 

pendidikan yang lebih dahulu menyelenggarakan sistem full day school 

                                                           
3
http://edukasi.kompas.com/read/2016/08/08/12462061/ini.alasan.mendikbud.usulkan.full 

.day.school. diakses 15 Oktober 2016 

4
 Mohammad Ali. Menabur Benih Sekolah Unggul di Muhammadiyah, (Yogyakarta: Suara 

Muhammadiyah, 2009), hlm. 41. 

http://edukasi.kompas.com/read/2016/08/08/12462061/ini.alasan.mendikbud.usulkan.full.day.school
http://edukasi.kompas.com/read/2016/08/08/12462061/ini.alasan.mendikbud.usulkan.full.day.school
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Yaitu sekolah sampai sore hari (masuk sekolah jam 06.30 WIB sampai jam 

14.30 WIB), program full day school diwajibkan bagi semua anak-anak 

sejak kelas 1 SD.
5
 

Pendidikan karakter berusaha menanamkan berbagai kebiasaan-

kebiasaan baik kepada siswa agar bersikap dan bertindak sesuai dengan 

nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Mengenai tindakan yang dianggap 

baik ataupun buruk,terdapat delapan belas nilai karakter yang 

dikembangkan dalam pendidikan karakter yang terdiri dari religius, jujur, 

toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau 

komunikatif, cintai damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial, dan tanggung jawab.
6
 

Masing-masing sekolah bebas memprioritaskan nilai mana yang 

akan dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan 

lingkungan sekitar, religius dan disiplin merupakan salah satu nilai karakter 

yang ada dalam pendidikan karakter, religius berkenaan dengan prilaku dan 

sikap yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut serta 

toleransi terhadap pemeluk agama lain dan hidup rukun sedangkan disipin 

adalah tindakan atau prilaku tertib dan patuh terhadap ketentuan dan 

peraturan. 

Meskipun begitu, karakter yang mencerminkan manusia yang 

beragama dan disipin tidak selalu terbangun dalam diri setiap orang, hal itu 

                                                           
5
Ibid., hlm. 41. 

6
 Kemendiknas, Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter, (Jakarta: Kemendiknas, 2011), 

hlm. 8. 



4 
 

 
 

terjadi karena kurangnya kesadaran dalam beragama dan berperilaku 

disiplin. Seperti di dunia pendidikan, khususnya di sekolah. Praktik-praktik 

pembusukan karakter telah lama berlangsung. Contohnya kepala sekolah 

yang meloloskan siswa baru yang tidak memenuhi standar,  di ranah publik 

misalnya, seorang bupati yang sukses memenangkan pilkada karena dibiayai 

pihak ketiga, maka pertama-tama yang dipikirkan adalah memberi proyek 

sebagai bentuk kompensasi.
7
 Dewasa ini terdapat kasus di Makassar seorang 

guru menjadi korban pemukulan orang tua murid.
8
 Terdapat juga kasus lain 

dimana seorang murid SMA merokok dan duduk tidak sopan di samping 

guru.
9
 

Berdasarkan praktik-praktik karakter di atas menunjukan nilai 

religius dan disipilin belum benar-benar tumbuh dalam diri seseorang. Nilai 

religius dan disiplin perlu diajarkan kepada siswa sejak dini karena dengan 

praktik-praktik pendidikan karakter siswa akan terbangun pikiran, perkataan 

dan tindakan.  

Oleh sebab itu peneliti hendak melakukan penelitian di SD 

Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat terkait pendidikan karakter 

religius dan disiplin. Peneliti memilih SD tersebut dengan alasan SD 

Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat merupakan salah satu sekolah 

                                                           
7
 Muhamad Ali, Menyemai Sekolah Bertaraf Internasional refleksi Model Sosial Dan Model 

Budaya, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), hlm. 179. 
8
http://regional.kompas.com/read/2016/08/11/10493651/orangtua.dan.murid.yang.pukul.guru.d

i.makassar.jadi.tersangka diakses 15 Oktober 2016 
9
  http://ponorogopos.com/berita-hari-ini-heboh-di-fb-foto-bergaya-sok-iye-merokok-dan-

naikkan-kaki-di-samping-guru-siswa-makassar-ini-dihujat-netizen/ diakses 15 Oktober 2016 

http://regional.kompas.com/read/2016/08/11/10493651/orangtua.dan.murid.yang.pukul.guru.di.makassar.jadi.tersangka
http://regional.kompas.com/read/2016/08/11/10493651/orangtua.dan.murid.yang.pukul.guru.di.makassar.jadi.tersangka
http://ponorogopos.com/berita-hari-ini-heboh-di-fb-foto-bergaya-sok-iye-merokok-dan-naikkan-kaki-di-samping-guru-siswa-makassar-ini-dihujat-netizen/
http://ponorogopos.com/berita-hari-ini-heboh-di-fb-foto-bergaya-sok-iye-merokok-dan-naikkan-kaki-di-samping-guru-siswa-makassar-ini-dihujat-netizen/


5 
 

 
 

dari delapan belas sekolah yang menjadi model pendidikan karakter di 

Surakarta.   

Berdasarkan  permasalahan  latar  belakang di atas, maka penulis 

mengangkat judul Praktik Pedidikan Karakter Religius dan Disiplin di SD 

Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta Tahun Pelajaran 

2016/2017. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang dipaparkan di 

atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan pendidikan karakter religius dan disiplin di SD 

Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti yang ingin penulis capai dalam penulisan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik pendidikan karakter 

religius dan disiplin di SD Muhammadiyah Program Khusus 

Kottabarat.  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini memiliki manfaat yang bisa diambil yaitu ada 

dua macam, pertama secara teoritis dan kedua secara praktik, dan penjelasan 

selanjutnya sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Diharapkan setelah penelitian ini bisa memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap pengembangan pendidikan karakter secara 

umum dan  secara khusus kepada SD Muhammadiyah Program 

Khusus Kottabarat. 

b. Memberikan pandangan guna penelitian lebih lanjut terhadap 

efektifitas dan prosedur praktik pelaksanaan pendidikan karakter 

di SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat. 

c. Penelitian diharapkan bisa memberikan informasi kepada 

berbagai pihak, terutama bagi para pendidik yang 

mengembangkan pendidikan karakter di SD Muhammadiyah 

Program Khusus Kottabarat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk pemerintah, penelitian ini bisa dijadikan  masukan serta 

sumber informasi dalam  memutuskan sebuah kebijakan disektor 

pendidikan guna untuk meningkatkan pendidikan karakter di SD 

Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat. 

b. Untuk lembaga pendidikan SD/MI penelitian yang bersifat 

deskritif kualitatif  ini bisa digunakan untuk saling melengkapi 

dalam hal pengembangan sekolah, SD Muhammadiyah Program 

Khusus Kottabarat. 

c. Untuk guru, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan 

referensi dari segi strategi, metode dan juga model pendidikan 

serta bisa menjadi tambahan wacana untuk evaluasi terkait 
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praktik pendidikan karakter nilai religius dan kedisiplinan SD 

Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat. 

d. Untuk orang tua, penelitian ini bisa digunakan sebagai rujukan 

dalam memberikan  pendidikan karakter dilingkungan keluarga 

dan masyarakat untuk kelanjutan dari pendidikan karakter yang 

telah diberikan SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


