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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan faktor kunci yang memegang peranan terbesar 

dalam kemajuan suatu bangsa dan peradaban. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 “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 keagamaan, pengendalian diri, kerpibadian kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.” Sehingga pendidikan tidak hanya sekadar membentuk kecerdasan suatu 

bangsa, tapi juga ikut membentuk watak, dan karakter anak. Karakter masyarakat 

yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak dini, karena usia dini merupakan 

masa emas namun kritis bagi pembentukan karakter seseorang.  

Permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini yang sifatnya 

kompleks dan multidimensi, utamanya dalam dimensi moral memiliki akar dari 

lemahnya karakter moral pendidikan bangsa sendiri. Masih kurangnya pendidikan 

karakter yang didapat anak sebagai pondasi yang kuat untuk dirinya sendiri dalam 

menghadapi zaman yang modern ini yang tentunya banyak dampak negatif, 

seperti kesenjangan sosial, pergaulan bebas, dan lain sebagainya, yang berakibat 

pada perilaku kurang baik kemudian dengan mudah terjerumus pada hal-hal yang 

negatif. Sehingga diperlukan pendidikan karakter tetutama pada aspek religius. 

Menurut Mustari (2014: 1) “religius adalah nilai karakter dalam hubungannya 

dengan Tuhan. Ia menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang 

yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan ajaran 

agamanya.” Sehingga dibangunnya karakter religius dapat sebagai pondasi yang 

kokoh dan sangat penting keberadaannya, seperti menanamkan kepada anak 

perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu; dibiasakan menjalankan sholat, 

jujur, santun, amanah, disiplin dan lain sebagainya. Apabila karakter religius 

tersebut telah tertanam dalam setiap anak sejak dini maka dapat menjadikan anak 
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berakhlak baik dan juga menjadikan anak berbudi pekerti baik kemudian dapat 

terhindar dari efek negatif dari perkembangan zaman sekarang ini.  

Pengembangan karakter religius pada diri anak, memerlukan berbagai 

cara, metode, pendekatan, dan perlu dilakukan disegala situasi. Salah satu cara 

yaitu dengan cara pembiasaan. Menurut Mulyasa (2014: 166) dijelaskan 

bawasannya pembiasaan sebenarnya berintikan pengalaman, yang dibiasakan itu 

adalah suatu yang diamalkan, pembiasaan menempatkan manusia sebagai suatu 

yang istimewa, yang dapat menghemat kekuatan karena akan menjadi kebiasaan 

yang melekat dan spontan, agar kekuatan itu dapat dipergunakan dalam berbagai 

aktivitasnya. Jadi pembiasaan yang dilakukan sejak dini akan membawa 

kebiasaan tersebut menjadi suatu watak atau karakter sehingga menjadi bagian 

tidak terpisahkan dari kepribadiannya. Karakter anak akan terbentuk baik apabila 

lingkungan mereka selalu mengajarkan pembiasaan-pembiasaan yang baik. 

Pembiasaan-pembiasaan berbuat baik tersebut perlu dilakukan dimana saja tidak 

hanya dilakukan di sekolah tetapi sangat perlu dibiasakan di rumah dengan 

bimbingan orang tua. Pembiasaan sangat efektif untuk pembinaan karakter anak 

karena dilakukan terus menerus dan berulang-ulang sehingga dapat melekat 

didalam diri anak kemudian dapat membentuk karakter seperti yang diinginkan. 

Dengan pembiasaan diharapkan anak didik terbiasa, kemudian dapat tertanam 

dalam pola pikir mereka sehingga apa yang telah diajarkan dapat menjadi pondasi 

ilmu mereka pada tahap belajar selanjutnya.  

Sekolah Dasar merupakan masa penting dalam memulai pembentukan 

kepribadian moral anak. Anak-anak Sekolah Dasar berada pada tahapan 

perkembangan kognitif dan emosional yang kritis. Apa yang diperolehnya akan 

menentukan kemajuan tahapan perkembangannya di masa depan. Mereka 

memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan, namun kemajuan dari 

perkembangan potensi itu tergantung pada pembinaan yang dilakukan oleh guru 

dan orang tua, misalnya sebagai guru mengajarkan pada anak bahwa harus 

dibiasakan tampil Islami yaitu 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun). Maka 

ketika dewasa semua kebiasaan baik yang telah diajarkan sejak dini menjadikan 

anak mempunyai prilaku dan budi pekerti yang baik pula. Namun pada Sekolah 
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Dasar sekarang ini khususnya sekolah umum rata-rata hanya mengunggulkan 

pada aspek akademik saja sehingga kurang diperhatikannya aspek religius yaitu 

semua kebiasaan, sikap, perilaku yang berhubungan dengan Tuhan. Akan lebih 

baik jika kedua aspek tersebut diajarkan kepada anak secara seimbang tidak 

condong ke akademik saja atau ke religius saja, sehingga nantinya anak tidak 

hanya berprestasi pada akademiknya saja namun juga akan berprilaku, bersikap, 

dan memiliki kebiasaan baik yang sesui dengan ajaran agama masing-masing.  

Berangkat dari masalah tersebut SD Muhammadiayah XI Mangkuyudan 

Surakarta yang notabene adalah Sekolah Dasar swasta berwawasan Islam 

kemudian mengisi celah atau mengisi yang tidak dimiliki oleh Sekolah Dasar 

umum dengan menyelenggarakan program pembiasaan pada aspek religius untuk 

mewujudkan siswa yang Islami dan mampu mengubah perilaku siswa yang 

kurang sesuai dengan aturan seperti, bicara kurang sopan, kurang disiplin, atau 

kurang menaati peraturan menjadi  memiliki perilaku yang Islami dan menaati 

peraturan. Program tersebut dilaksanakan secara terjadwal maupun tidak 

terjadwal. Pembiasaan terjadwal diantaranya berupa pembiasaan hafalan do’a, 

hadist, asmaul husna, juz’amma, sholat dhuha berjamaah, sholat dhuhur 

berjamaah, tadarus al-quran dan infaq.  Kemudian pembiasaan tidak terjadwal 

berupa pembiasaan perilaku yang baik berupa pembentukan perilaku memberi 

salam, berbicara yang sopan, berperilaku sesui dengan aturan sekolah dan sesuai 

dengan ajaran agama Islam. Kegiatan tersebut wajib dilaksanakan oleh semua 

warga di SD Muhammadiyah XI Mangkuyudan Surakarta dan apabila terdapat 

pelanggaran akan mendapatkan sanksi yang sudah ditetapkan. Aspek akademik 

dan aspek religius di SD Muhammadiayah XI Mangkuyudan Surakarta diajarkan 

kepada anak dengan seimbang sehingga SD Muhammadiyah XI Mangkuyudan 

Surakarta selain memiliki presatasi yang baik pada aspek akademik juga memiliki 

presatasi yang tidak kalah baik pada aspek religius. Hal tersebut menarik minat 

masyarakat untuk menyekolahkan putra putrinya di SD Muhammadiyah XI 

Mangkuyudan Surakarta dari pada menyekolahkan di Sekolah Dasar umum 

meskipun memiliki biaya yang lebih ringan dibanding Sekolah Dasar swasta. 
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Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengamati program 

pembiasaan siswa SD dengan fokus penelitian yang berjudul “Program 

Pembiasaan Siswa SD Muhammadiyah XI Mangkuyudan Surakarta dalam 

Membangun Karakter Religius” Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran langsung mengenai program pembiasaan yang dilaksanakan siswa 

sehingga dapat  membangun karakter-karakter religius. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana program pembiasaan siswa SD Muhammadiyah XI Mangkuyudan 

Surakarta dalam membangun karakter religius? 

2. Apa saja hambatan program pembiasaan siswa SD Muhammadiyah XI 

Mangkuyudan Surakarta dalam membangun karakter religius? 

3. Bagaimana solusi dari hambatan program pembiasaan siswa SD 

Muhammadiyah XI Mangkuyudan Surakarta dalam membangun karakter 

religius? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan program pembiasaan siswa SD Muhammadiyah XI 

Mangkuyudan Surakarta dalam membangun karakter religius. 

2. Untuk mengetahui hambatan program pembiasaan siswa SD Muhammadiyah 

XI Mangkuyudan Surakarta dalam membangun karakter religius. 

3. Untuk mendeskripsikan solusi dari hambatan program pembiasaan siswa SD 

Muhammadiyah XI Mangkuyudan Surakarta dalam membangun karakter 

religius. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepada 

dunia pendidikan terutama dalam bidang pembangunan karakter religius siswa 

yang terdapat di sekolah dasar. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melihat 

pelaksanaan program pembiasaan siswa dalam membangun kakarter 

religius di SD Muhammadiyah XI Mangkuyudan Surakarta. 

b. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan untuk sekolah 

dalam pembentukan karakrter peserta didik terutama pada bidang religius di 

sekolah dasar. 

 

 

 

 

 

 


