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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini pendidikan karakter sedang ramai diwacanakan, 

Pendidikan karakter menjadi solusi alternatif bagi pembentukan akhlak 

ataukepribadian anak bangsa. Pendidikan karakter diarahkan untuk 

menanamkan karakter bangsa secara menyeluruh, baik pengetahuan, nilai 

hidup, maupun tindakan terpuji. Dengan pendidikan karakter diharapkan lahir 

manusia Indonesia yang ideal seperti yang dirumuskan dalam UU No. 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk  adalah 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Tujuan dan fungsi pendidikan nasional tersebut mengandung makna 

secara substansi bahwa pendidikan kita diarahkan kepada pendidikan berbasis 

pembangunan karakter. 

Karakter Religius merupakan nilai karakter dalam hubungannya 

dengan Tuhan, ia menunjukkan bahwa pikiran perkataan dan tindakan 

seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan 

atau ajaran agamanya (Mustari, 2014: 1). Melalui refleksi dari pengalaman 

hidup, seseorang dapat menyadari, memahami, dan menerima keterbatasan 

dirinya sehingga mampu membangun rasa syukur kepada tuhan sang pemberi 

hidup, hormat terhadap sesama, dan lingkungan alam. Guru mempunyai 2 

(dua) peran penting, yaitu mengajar dan mendidik. Kedua tugas tersebut selalu 

mengiringi langkah sang guru baik pada saat menjalankan tugas maupun 

diluar tugas (mengajar). Mengajar adalah tugas membantu dan melatih anak 

didik dalam memahami sesuatu dan mengembangkan pengetahuan. 

Sedangkan mendidik adalah mendorong dan membimbing anak didik agar 
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maju menuju kedewasaan secara utuh. Kedewasaan yang mencakup 

kedewasaan intelektual, emosional, sosial, fisik, seni spiritual, dan moral.  

Pendidikan informal sejatinya memiliki peran dan kontribusi besar 

dalam keberhasilan pendidikan seorang peserta didik. Hanya saja selama ini 

pendidikan informal terutama dalam keluarga belum efektif; belum 

memberikan kontribusi berarti dalam mendukung pencapaian kompetensi dan 

pembentukkan karakter peserta didik. Penyebabnya menurut Zubaedi (dalam 

kurniawan 2013:105), kemungkinan lantaran kesibukan dan aktivitas kerja 

orang tua yang relatif tinggi serta kurangnya pemahaman orangtua dalam 

mendidik anak di lingkungan keluarga. Seperti yang terdengar belakangan ini 

berupa kasus pelecehan agama, menghina agama satu sama lain yang tedapat 

di daerah tertentu. 

Sekolah hendaklah berperan menanamkan nilai karakter lebih di nilai 

religius sebagai pencegahan agar kasus pelecehan agama, menghina agama 

satu sama lain yang tedapat di daerah tertentu tidak terulang kembali. Oleh 

karena itu banyak orangtua yang menaruh harapan lebih kepada sekolah. 

Mereka berharap sekolah menjadi rumah kedua bagi anak-anaknya. 

Sedangkan yang lebih berperan mendidik dan mengajar adalah guru. 

Dengan demikian, untuk dapat menumbuhkan nilai-nilai religius 

seperti yang di jelaskan di atas tentu tidaklah mudah. Hal ini memerlukan 

kerja sama yang baik antara guru sebagai tim pengajar dengan pihak- pihak 

luar yang terkait. Pendidikan di sekolah harus diselenggarakan dengan 

sistematis sehingga bisa melahirkan siswa yang kompetitif, beretika, bermoral, 

sopan santun dan interaktif dengan masyarakat. Pendidikan tidak hanya 

difokuskan pada aspek kognitif yang bersifat teknis, tetapi harus mampu 

menyentuh kemampuan soft skill seperti aspek spiritual, emosional, social, 

fisik, dan seni. Yang lebih utama adalah membantu anak-anak berkembang 

dan menguasai ilmu pengetahuan yang diberikannya dan guru lah yang 

berperan. 

Selain itu anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di 

sekolah, sehingga apa yang didapatkannya di sekolah akan mempengaruhi 
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pembentukan karakternya. Di sinilah peran karakter religius harus tampak 

karena pada usia sekolah dasar adalah usia untuk mebentuk kepribadian anak, 

jika disekolah anak tidak diajarkan cara bersikap yang baik, hal ini akan 

menjadi kebiasaan yang terus-menerus dilakukan dan pada akhirnya akan 

menjadi kepribadian yang buruk. 

SDIT Hidayaturrahman Pringanom, Masaran, Sragen merupakan 

sekolah yang terletak di kabupaten Sragen. Berdasarkan observasi yang telah 

dilaksanakan di SDIT Hidayaturrahman Pringanom Masaran Sragen, 

pendidikan karakter religius yang telah dilaksanakan demi menumbuhkan 

karakter religius siswa sudah berjalan dengan baik. Hal itu terlihat dari sikap 

menghormati guru yang merupakan cerminan bahwa memiliki kepribadian 

yang baik dan guru membiasakan mengucap salam. Kegiatan yang biasa 

dilakukan oleh siswa setiap pagi yaitu mentoring berupa tahfidz hafalan juz 

tigapuluh. Kegiatan utama dalam upaya pembentukan karakter religious yaitu 

melalui pembiasaan sholat dhuha dan sholat dhuhur. Kegiatan sholat dhuha 

dan sholat dhuhur rutin dilaksanakan dari hari senin smpai kamis oleh siswa. 

Tetapi dalam pelaksanaannya hanya dilakukan oleh kelas atas saja, sedangkan 

kelas bawah belum melaksanakannya. 

Berdasarkan pengamatan peneliti di SDIT Hidayaturrahman, bahwa 

guru mempunyai peran penting dalam memfasilitasi peserta didik dalam 

proses menumbuhkan nilai karakter religius dilingkungan sekolah. Sehingga 

peran guru dalam menumbuhkan nilai karakter religius di lingkungan sekolah 

diperlukan guna menumbuhkan sikap dan tingkah laku tindakan sesuai dengan 

etika dan moral keagamaan yang telah diberlakukan di sekolah tersebut. 

Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran 

Guru Dalam  Menumbuhkan Nilai Karakter Religius Di Kelas IV SDIT 

Hidayaturrahman Tahun Ajaran 2017/2018”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti sampaikan di 

atas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah: 
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1. Apakah ada program dalam menumbuhkan nilai karakter religius Di Kelas 

IV SDIT Hidayaturrahman tahun ajaran 2017-2018? 

2. Bagaimana peran guru dalam menumbuhkan nilai karakter religius Di 

Kelas IV SDIT Hidayaturrahman tahun ajaran 2017/2018? 

3. Apa saja jenis kegiatan yang berhubungan dengan peran guru dalam 

menumbuhkan nilai karakter religius Di Kelas IV SDIT Hidayaturrahman 

tahun ajaran 2017/2018? 

4. Apa saja faktor penghambat peran guru dalam menumbuhkan nilai 

karakter religius Di Kelas IV SDIT Hidayaturrahman tahun ajaran 

2017/2018? 

5. Bagaimana solusi yang diberikan  guru dalam menumbuhkan nilai 

karakter religius Di Kelas IV SDIT Hidayaturrahman tahun ajaran 

2017/2018? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adaah untuk mengetahui  peran guru 

dalam menumbuhkan nilai karakter religius di lingkungan sekolah pada siswa 

SDIT Hidayaturrahman, namun secara khusus tujuan penelitian ini untuk: 

1. Untuk mendeskripsikan program dalam menumbuhkan nilai karakter 

religius Di Kelas IV SDIT Hidayaturrahman tahun ajaran 2017-2018 

2. Untuk mendeskripsikan  peran guru dalam menumbuhkan nilai karakter 

religius Di Kelas IV SDIT Hidayaturrahman tahun ajaran 2017/2018 

3. Untuk mendeskripsikan jenis kegiatan yang berhubungan dengan peran 

guru dalam menumbuhkan nilai karakter religius Di Kelas IV SDIT 

Hidayaturrahman tahun ajaran 2017/2018 

4. Untuk mengetahui faktor penghambat peran guru dalam menumbuhkan 

nilai karakter religius Di Kelas IV SDIT Hidayaturrahman tahun ajaran 

2017/2018 

5. Untuk mengetahui solusi yang diberikan  guru dalam menumbuhkan nilai 

karakter religius Di Kelas IV SDIT Hidayaturrahman tahun ajaran 

2017/2018 
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D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini bermanfaat: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran 

tentang wacana keilmuan, terutama pengembangan wawasan mengenai 

peran guru dalam pendidikan karakter untuk menumbuhkan sikap religius 

pada peserta didik. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran sejauh 

mana peran guru dalam menumbuhkan nilai karakter religius di 

sekolah tersebut. Meningkatkan kesadaran bagi sekolah untuk 

mengintegrasikan nilai-nilai karakter religius dalam merumuskan 

kebijakan dan program kegiatan sekolah. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti mengenai berbagai 

permasalahan yang berkaitan dengan peran dan tanggungjawab dalam 

menumbuhkan karakter religius yang secara tidak langsung 

dibebankan pada guru. 

c. Bagi Guru  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbang pemikiran 

berupa informasi atau pengetahuan bagi guru dalam menumbuhkan 

karakter religius pada peserta didik. 

d. Bagi Wali Murid 

Mampu memberikan pengetahuan bagi para wali murid 

terhadap pemahaman tentang pentingnya peran guru dalam 

menumbuhkan karakter religius, sehingga karakter religius dapat 

ditumbuhkan sejak dini melalui peran wali murid sebagai orang tua. 
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e. Bagi Pemerintah 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai masukan atau bahan pertimbangan dalam upaya 

menumbuhkan karakter religius dalam dunia pendidikan. 

 


