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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna diantara makhluk 

yang lain, karena manusia memiliki akal dan pikiran. Sejak lahir manusia sudah 

mendapat pendidikan yang diperolah dari orang tuanya. Pendidikan yang diperolah 

dari keluarga merupakan pendidikan yang non formal yang bisa didapatkan dari 

mana saja. Pendidikan formal di dapatkan dari sekolah yang berjenjang seperti 

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan 

seterusnya. Pendidikan merupakan suatu pembelajaran yang digunakan untuk 

memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kebiasaan. Sehingga pendidikan dapat 

mempengaruhi pola pikir, kemampuan, dan karakter setiap orang. 

Saat ini Indonesia sedang mengalami krisis moralitas. Berbagai kenakalan 

remaja marak terjadi baik di kota maupun di daerah pedesaan. Beragam berita baik 

dari media elektronik maupun media cetak memuat berita-berita tentang merosotnya 

moralitas anak bangsa. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya perkelahian atau 

tawuran yang terjadi dikalangan pelajar. Selain itu kecurangan-kecurangan yang 

terjadi saat ujian nasional maupun sekolah juga menjadi coretan buruk bangsa ini. 

Adapula berita negatif yang muncul dari kalangan siswa sekolah dasar, yaitu siswa 

SD yang sudah belajar merokok, minum-minuman keras, melakukan bullying 

kepada teman-temannya, dsb. Seperti dikutip dari laman, Tempo.co, selasa 18 

Oktober 2016  yang memberitakan tentang anak sekolah dasar yang di buli teman-

temannya bahkan sampai kepalanya bengkak akibat di pukul. 

Seorang siswa kelas VI SD harus menjalani perawatan di rumah sakit karena 

mengalami pembengkakan di kepala. Menurut dokter, pembengkakan itu 

terjadi karena siswa bernama Muhamad Syahrul, 12 tahun, itu kerap mendapat 

pukulan benda tumpul di kepala. ”Anak saya mengaku ke dokter sering 

dipukuli di sekolah oleh temannya,” kata Yuliawan, orang tua Syahrul, di 

Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok, Selasa, 18 Oktober 2016. 
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Sudah seharusnya karakter peserta didik dibenahi sedari dini, atau dapat dimulai 

dari sekolah dasar. Sekolah-sekolah harus membuat cara yang ampuh untuk 

mendidik para siswanya dengan pendidikan karakter. Karakter biasanya memang 

mempengaruhi kebiasaan setiap anak kelak jika dewasa. Kebiasaan setiap anak 

biasanya dipengaruhi oleh karakter yang berkembang dalam dirinya masing-masing. 

Karakter merupakan kepemilikan akan hal-hal yang baik (Lickona, 2012: 13). 

Pendidikan karakter pada setiap anak sangat diperlukan karena dapat mempengaruhi 

baik buruknya akhlak dari anak tersebut. Sejak usia dini pendidikan karakter harus 

ditanamkan dalam diri setiap anak. Sekolah merupakan tempat yang paling tepat 

untuk mengembangkan pendidikan karakter. Menurut peraturan pemerintah dalam 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, 

menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 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 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadiwarga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Pembinaan karakter bagi peserta didik sesungguhnya memiliki urgensi yang 

sangat tinggi dalam membangun moral anak bangsa. Sudah seharusnya pembinaan 

karakter termasuk dalam materi yang harus diajarkan dan dikuasai serta 

direalisasikan oleh peserta didik dalam kehidapan sehari-hari (Rohinah, 2012: 53). 

Pengembangan potensi siswa harus dilakukan oleh para pendidik saat ini agar 

menjadikan bangsa Indonesia tidak mengalami penurunan moralitas. Pengembangan 

potensi siswa ini juga bertujuan untuk membentuk kecerdasan dan karakter siswa.  

Dalam pengembangan potensi siswa yang berupa kecerdasan dan karakter ke 

arah yang lebih baik harus dibantu oleh berbagai pihak yang ada di sekitarnya, 

seperti orang tua, guru, dan masyarakat. Oleh karena itu, guru mempunyai peran 

penting dalam mengembangkan potensi dan karakter peserta didik di lingkungan 

sekolah. Terdapat beberapa karakter yang harus dimiliki siswa dan peneliti tertarik 
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untuk meneliti dua karakter yaitu religius dan tanggung jawab. Dua karakter 

tersebut dipilih karena keduanya dibutuhkan pada diri siswa. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2003) menyatakan bahwa religius adalah bersifat keagamaan 

yang bersangkut paut dengan kehidupan. Sehingga sudah jelas bahwa karakter 

religius sangat dibutuhkan siswa untuk kehidupannya kelak ketika dewasa. 

Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan, terhadap diri sendiri, masyarakat, dan 

lingkungan (Mustari, 2014: 19). 

Sebagai negara yang berke-Tuhanan sudah selayaknya karakter religius 

ditanamkan dan diutamakan dalam kehidupan peserta didik. Seperti tertuang dalam 

pancasila sila pertama, yang berbunyi “ke-Tuhanan yang maha Esa”. Sudah jelas 

bahwa penanaman karakter religius harus dilakukan disetiap sekolah. Karakter 

religius dibutuhkan siswa dalam menghadapi degradasi moral, oleh karena itu 

seorang guru sudah sepantasnya selalu menanamkan karakter religius pada peserta 

didik. Sekarang ini banyak sekolah-sekolah islami yang didalam pembelajaran 

terdapat pendidikan karakter religius terhadap siswanya. Banyak cara yang 

dilakukan sekolah-sekolah untuk menanamkan karakter religius terhadap anak 

didiknya.  Bahkan terkadang sekolah memanfaatkan berbagai media yang bisa 

digunakan untuk menanamkan karakter religius tersebut, termasuk salah satunya 

menggunakan buku do’a. 

Melalui buku do’a siswa juga dituntut untuk tanggung jawab terhadap dirinya 

sendiri yaitu dengan menghafal do’a yang sudah diberikan oleh gurunya masing-

masing. Karakter tanggung jawab ditanamkan pada diri siswa untuk menjadikan 

siswa bertanggung jawab akan tugas yang ia miliki sebagai seorang peserta didik. 

Maka, jika sejak dari sekolah dasar karakter tanggung jawab sudah ditanamkan pada 

diri siswa diharapkan kelak ketika para siswa memiliki tugas yang lebih berat dapat 

bertanggung jawab sendiri dengan tugasnya tanpa meninggalkan tanggung 

jawabnya. Oleh karena itu, peneliti memilih kelas 2 sebagai objek penelitian. Siswa 

kelas 2 dianggap sudah dapat memperlihatkan karakter religius dan tanggung jawab 
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dalam bersikap dan berperilaku di kehidupan sehari-hari. Penanaman karakter 

tersebut harus dilakukan sejak anak masih di kelas bawah karena sebagai bekal 

karakter yang baik dikala dewasa nanti. 

Dengan adanya paparan tersebut peneliti akan melakukan penelitian tentang 

karakter religius dan tanggung jawab pada kelas 2 berdasarkan buku do’a yang 

terdapat di sekolah yang akan diteliti. Dalam buku tersebut berisi kumpulan do’a 

dan hadist untuk kelas satu sampai kelas enam dengan perbedaan tingkatan pada 

setiap kelasnya. Dengan buku do’a tersebut, guru dapat menggunakannya sebagai 

media yang dipakai untuk menanamkan karakter religius dan tanggung jawab 

kepada siswa. Berdasarkan beberapa paparan diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih mendalam yang judul “PENANAMAN KARAKTER 

RELIGIUS DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK SISWA KELAS 2 MIM PK 

KARTASURA BERDASARKAN BUKU DO’A YUK BERDO’A BERSAMA 

SAHABAT BINTANG”. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 

1. Bagaimana penanaman karakter religius siswa kelas 2 MIM PK Kartasura 

berdasarkan buku do’a Yuk Berdo’a Bersama Sahabat Bintang? 

2. Bagaimana penanaman karakter tanggung jawab siswa kelas 2 MIM PK 

Kartasura melalui kegiatan hafalan do’a dan hadist yang menggunakan buku 

doa Yuk Berdo’a Bersama Sahabat Bintang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini 

1. Mendeskripsikan penanaman karakter religius pada siswa kelas 2 MIM PK 

Kartasura berdasarkan buku do’a Yuk Berdo’a Bersama Sahabat Bintang 

2. Mendeskripsikan penanaman karakter tanggung jawab siswa kelas 2 MIM PK 

Kartasura melalui kegiatan hafalan do’a dan hadist yang menggunakan buku 

do’a Yuk Berdo’a Bersama Sahabat Bintang 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca 

pada umumnya, baik secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian ini diharapkan 

memiliki manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan dan 

wawasan mengenai penanaman karakter religius dan tanggung jawab dalam 

pendidikan karakter 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah dan Guru 

1) Hasil dari penelitian ini bermanfaat sebagai refleksi pelaksanaan  karakter 

religius dan tanggung jawab dalam pendidikan karakter di sekolah 

tersebut 

2) Hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk mengoptimalkan pelaksanaan 

karakter religius dan tanggung jawab dalam pendidikan karakter di 

lingkungan sekolah tersebut 

b. Bagi Mahasiswa 

1) Hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada 

mahasiswa tentang penanaman karakter religius dan tanggung jawab di 

sekolah 

2) Hasil dari penelitian ini bermanfaat sebagai motivasi bagi mahasiswa 

untuk menerapkan karakter religius dan tanggung jawab tidak hanya di 

sekolah tetapi juga di rumah 

c. Bagi Peneliti 

1) Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan 

2) Menambah pengalaman dan pengetahuan selama penelitian 


