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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah. 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkarakter unggul, tetapi 

sekarang ini karakter bangsa Indonesia mulai terkikis, maka dari itu perlu 

adanya penanganan agar degradasi moral tidak meluas. Penanganan yang 

terbaik dapat di lakukan dengan jalur pendidikan, karena dengan pendidikan 

dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Menurut Hamdani 

& Hamid (2013: 7) “Pendidikan adalah usaha pengembangan kualitas diri 

manusia dalam segala aspeknya. Aktivitas yang disengaja untuk mencapai 

tujuan tertentu meilbatkan berbagai faktor yang antara satu dan lainnya 

berkaitan, sehingga membentuk satu system yang saling mempengaruhi”. 

Dari pengertian pendidikan tersebut, pendidikan bertujuan untuk 

menjadikan manusia agar bisa hidup dengan terus mengembangkan potensi 

yang dimiliki sehingga menjadi manusia yang berwawasan, berkualitas dan 

berkarakter dan bisa hidup ditengah-tengah masyarakat. Seseorang selain 

harus mempunyai kecerdasan intelektual tetapi harus diimbangi dengan 

karakter yang unggul. Alasan itulah karakter menjadi suatu hal yang penting 

untuk dimiliki setiap individu. 

Berdasarkan tujuan pendidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan mempunyai peranan penting bagi pembentukan karakter, 

sehingga pendidikan di negara ini tidak boleh hanya mengedepankan 

kecerdasan intelektual saja, karena bisa menjadi bumerang bagi negara ini. 

Terbukti jika pendidikan hanya mengedepankan kecerdasan intelektual dan 

mengesampingkan pembentukan karakter maka akan terjadi degradasi 

moral dikalangan pelajar. Tingkah laku yang menyimpang dikalangan 

pelajar diantarnaya, mencontek, bolos sekolah, berkelahi, tawuran antar 

pelajar, bahkan berperilaku kurang sopan di depan guru. 
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Sejak era globalisasi tekhnologi informasi masuk, karakter pelajar 

mulai terkikis karena dampak negatif dari arus globalisasi tersebut, oleh 

karena itu pendidikan karakter tidak boleh dianggap sebelah mata, terlebih 

lagi karakter pada aspek religius, karena karakter religius merupakan 

fondasi untuk menanamkan karakter yang lain. Karakter ini mampu menjadi 

filter untuk meminimalisir dampak negativ dari arus globalisasi. 

Karakter menurut Salahudin dan Irwanto ( 2013: 44) dimaknai 

sebagai “cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup 

dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan 

negara”. Seseorang harus mempunyai karakter yang unggul untuk dapat 

bersosialisasi dan berinteraksi dengan baik di lingkungan masyarakat dan 

tidak terpengaruh kedalam hal-hal negatif. Oleh karena itu diperlukan 

pendidikan karakter khususnya karakter religius. 

Menurut Gunawan (2012: 33) “religius adalah berkaitan dengan 

nilai ini pikiran, perkataan, tindakan, seseorang yang diupayakan selalu 

berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan atau ajaran agamanya”, sehingga 

dapat dikatakan bahwa agama menjadi suatu hal yang penting dalam 

menanamkan karakter religius. Seperti yang di ajarkan dalam agama Islam, 

manusia dalam hidup harus berpedoman kepada Al-Qur’an dan Hadis, jika 

manusia bisa berpedoman kepada dua hal tersebut maka manusia tersebut 

pasti akan mempunyai karakter religius yang baik. Oleh karena itu karakter 

religius bisa menjadi fondasi yang kokoh bagi siswa agar tidak terjerumus 

kedalam hal negatif. 

Dalam jenjang pendidikan, terdapat berbagai aspek yang mampu 

menanamkan karakter religius kepada siswa, salah satunya yaitu budaya 

sekolah. Menurut Owens (Kurnia&Bambang 2012:24) “Budaya dapat 

dimaknai dengan harapan bagaimana seseorang berperilaku berdasarkan 

nilai-nilai yang telah ada yang juga mencerminkan tujuan dari sekolah itu 

sendiri”. Pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa karakter seseorang 

dibentuk melalui nilai-nilai yang telah ada dalam suatu sekolah. Karakter 
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yang unggul terbentuk apabila sekolah mempunyai budaya yang baik, 

terlebih lagi budaya yang condong kearah religius. Seperti halnya 

membiasakan anak sholat berjama’ah, membaca Al-Qur’an, dan 

sebagainya. Apabila karakter religius dapat tertanam pada siswa, maka 

siswa akan menjadi manusia yang bermoral dan berakhlak baik, sehingga 

dapat terhindar dari hal-hal negatif. 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan peniliti, di 

SD Muhammadiyah 13 Serengan sudah melakukan penanaman pendidikan 

karakter religius, tetapi penanaman karakter di SD Muhammadiyah 13 

Serengan masih kurang optimal. Penanaman karakter religius ini 

terintegrasi melalui dua jalur, yaitu melalui proses pembelajaran maupun 

budaya sekolah. Terbukti bahwa SD Muhammadiyah 13 Serengan dalam 

proses pendidikan tidak hanya menekankan pada kecerdasan intelektual saja 

melainkan juga menerapkan penanaman pendidikan karakter. SD 

Muhammadiyah 13 Serengan mengkhususkan penanaman pendidikan 

karakter religius yang di implementasikan melalui budaya sekolah, maka 

dari itu penelitian ini menekankan penanaman karakter religius melalui 

budaya sekolah. Penelitian ini meneliti siswa kelas atas, tetapi peneliti 

hanya meneliti siswa kelas 4 dan siswa kelas 5, karena siswa kelas 6 sedang 

persiapan menghadapi ujian nasional. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik 

melakukan penelitian tentang “Implementasi program budaya sekolah 

dalam menanamkan karakter religius pada siswa kelas atas SD 

Muhammadiyah 13 Serengan Surakarta” 

B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana program budaya sekolah dalam menanamkan karakter 

religius di SD Muhammadiyah 13 Serengan ? 
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2. Bagaimana implementasi program budaya sekolah di SD 

Muhammadiyah 13 Serengan ? 

3. Bagaimana implementasi karakter religius di SD Muhammadiyah 13 

Serengan ? 

4. Bagaimana implementasi program budaya sekolah dalam 

menanamkan karakter religius pada siswa kelas atas SD 

Muhammadiyah 13 Serengan ? 

5. Apakah kendala dan solusi dalam pelaksanaan program budaya 

sekolah dalam menanamkan karakter religius pada siswa kelas atas 

SD Muhammadiyah 13 Serengan ? 

C. Tujuan Penelitian. 

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah : 

1. Mendeskripsikan program budaya sekolah dalam menanamkan 

karakter religius di SD Muhammadiyah 13 Serengan. 

2. Mendeskripsikan implementasi program budaya sekolah di SD 

Muhammadiyah 13 Serengan. 

3. Mendeskripsikan implementasi karakter religius di SD 

Muhammadiyah 13 Serengan. 

4. Mendeskripsikan implementasi program budaya sekolah dalam 

menanamkan karakter religius pada siswa kelas atas SD 

Muhammadiyah 13 Serengan. 

5. Mendeskripsikan kendala dan solusi dalam pelaksanaan program 

budaya sekolah dalam menanamkan karakter religius pada siswa 

kelas atas SD Muhammadiyah 13 Serengan. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Manfaaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait dengan 

implementasi program budaya sekolah dalam menanamkan karakter 

religius. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kepala 

sekolah untuk dapat lebih meningkatkan lagi pendidikan karakter 

religius di SD Muhammadiyah 13 Serengan Surakarta. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi guru dalam 

pelaksanaan peningkatan pendidikan karakter religius kepada siswa. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan tetang 

peningkatan pendidikan karakter religius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


