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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Bangsa Indonesia ialah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Di 

era globalisasi saat ini, banyak generasi bangsa yang mulai merosot moralnya. 

Banyak pergeseran moral yang dipengaruhi budaya barat berupa  kenakalan pada 

pelajar, seperti: pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dikalangan masyarakat 

serta kasus-kasus kenakalan lainnya seperti tawuran, sex bebas dan  

penyalahgunaan  narkoba terutama yang terjadi dikalangan pelajar. Kenakalan 

tersebut tidak hanya dilakukan oleh para remaja, melainkan anak SD pun sudah 

banyak yang terpengaruh dampak negatif dari pengaruh globalisasi. Anak usia SD 

sudah  berani melawan guru maupun dengan orang yang lebih tua, berbicara 

kotor, merokok, narkoba dan masih banyak perilaku negatif lainnya. Seperti kasus 

yang terjadi di Makassar. terdapat seorang siswa SD yang  menjadi pengedar 

narkoba berjenis sabu (Taufiqqurahman, 2018, https://news.detik.com/berita/d-

4153748/, 12 Agustus 2019). Hal ini disebabkan karena penanaman nilai-nilai 

karakter religius pada siswa kurang diperhatikan. 

Karakter bangsa yang mulai merosot menjadi perhatian serta catatan penting 

bagi masyarakat. Menurut Agustian dalam Anggraini (2017) mengemukakan 

bahwa menurut analisis Emotional Spiritual Quotient  (ESQ), ditengarai ada tujuh 

krisis moral di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yaitu krisis kejujuran, krisis  

tanggung jawab,  tidak berfikir  jauh kedepan, krisis disiplin, krisis keberasamaan, 

krisis keadilan. Nilai-nilai tersebut telah luntur dikalangan generasi penerus 

bangsa. Banyak tindak korupsi diberbagai kalangan masyarakat yang 

mencerminkan nilai kejujuran telah pudar. Terlambat datang ke sekolah dan tidak 

mematuhi peraturan sudah dianggap hal yang biasa dikalangan pelajar saat ini. 

Terlebih nilai kebersamaan yang mulai hilang karena pengaruh perkembangan 

IPTEK, dimana anak lebih senang bermain gawai daripada bermain dan 

berinteraksi dengan teman-teman di sekitarnya. 

https://news.detik.com/berita/d-4153748/anak-sd-jadi-bandar-sabu-bnn-makassar-bukan-kasus-pertama
https://news.detik.com/berita/d-4153748/anak-sd-jadi-bandar-sabu-bnn-makassar-bukan-kasus-pertama


2 

 

 

Cita-cita pendidikan karakter di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 

berikut isinya. 

“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 demokratis serta bertanggung jawab 

(Daryanto, 2013:44).” 

 Berdasarkan undang-undang tersebut diharapkan siswa mampu menjadi 

warga negara yang  memiliki kemampuan,  kemauan, dan menerapkan nilai-nilai 

Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.  

Nilai Moral yang mulai merosot saat ini membuktikan bahwa pendidikan 

karakter di sekolah belum mampu membentuk siswa sesuai cita-cita yang 

diharapkan bangsa Indonesia. Pendidikan di sekolah hanya menitikberatkan pada 

pengetahuan dan sering melupakan penanaman nilai-nilai karakter pada siswa. 

Abbas and Hassan (2014) berpendapat bahwa “ character education is defined as 

value education, arrangement education, moral education and disposition 

education in order to develop students’ capability to decide, to take care and 

create goodness.” Dalam pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

karakter adalah pendidikan nilai dan moral untuk menjaga dan menciptakan 

perilaku baik. Kenyataanya pendidikan tentang nilai-nilai religius, toleran, jujur, 

tanggung jawab, disiplin dan sebagainya kurang diperhatikan dalam pendidikan di 

sekolah, padahal nilai tersebut sangat perlu dikembangkan karena jati diri dari 

bangsa Indonesia.    

Sering kali guru gagal dalam menanamkan pendidikan karakter pada siswa, 

guru hanya fokus pada materi pengetahuan yang diajarkan. Menurut Majid dan 

Andayani (2012:19) “upaya pengelolaan kegiatan belajar mengajar, kegiatan 

ekstrakulikuler, penciptaan suasana belajar dan lingkungan sekolah yang 

berkarakter (syarat nilai dan etik), pembiasaan, dan pembudayaan nilai dan etika 

yang baik dapat mendukung keberhasilan program pendidikan karakter di 
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sekolah.” Wing Sze (2014) juga mengungkapkan bahwa “activities-based nature, 

the interaction of members served an important function in teaching moral 

education,” sehingga kegiatan dan interaksi dalam proses pengajaran  sangat 

penting dalam membentuk karakter siswa. Dapat disimpulkan bahwa yang perlu 

diperhatikan dalam pendidikan ialah bagaimana guru mampu menjadi panutan 

dan mampu menjadi inspirasi supaya mampu membentuk karakter yang baik bagi 

peserta didiknya. 

Menurut Daryanto (2015:4) “ setiap sekolah memiliki kepribadian atau 

karakteristik tersendiri yang diciptakan dan dipertahankan serta 

mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap unsur dan komponen 

sekolah yang merupakan budaya dan iklim suatu sekolah.” Sehingga sekolah dan 

guru merupakan kunci utama dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di 

sekolah.  

Sesuatu yang membudaya akan sangat berpengaruh dan melekat di 

kehidupan, begitu pula dalam pendidikan karakter. Menurut Koentjaraningrat 

dalam Daryanto (2015:1) budaya ialah keseluruhan sistem gagasan tindakan dan 

hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri 

manusia dengan cara belajar. Koenjaraningrat membagi kebudayaan dalam tiga 

wujud, yaitu : (1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas dari ide-ide, 

gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan lain-lain, (2) Wujud kebudayaan 

sebagai suatu kompleksitas aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam 

masyarakat dan, (3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 

Oleh karena itu salah satu solusi yang dapat dilakukan pihak sekolah dalam 

mengupayakan pendidikan karakter ialah melalui budaya sekolah. Menurut 

Daryanto (2015:6) budaya sekolah adalah sekumpulan norma, nilai, dan tradisi 

yang telah dibangun dalam waktu yang lama oleh semua warga sekolah dan 

mengarah keseluruh aktivitas personel sekolah. Dalam membentuk budaya 

sekolah yang kuat dan positif perlu disertai rasa saling percaya dan saling 

memiliki terhadap sekolah sehingga tercipta suatu kesan kekeluargaan.  Dengan 

merumuskan cita-cita serta visi dan misi sekolah, diharapkan sekolah mampu 
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menciptakan suatu budaya yang mampu menanamkan nilai-nilai karakter pada 

peserta didik. 

Dalam Inpres No.06 Tahun 2009 tentang ekonomi kreatif serta intruksi 

Presiden Nomor 01 Tahun 2010 tentang Budaya Karakter Bangsa, 

Kewirausahaan, dan Ekonomi Kreatif, Depdiknas, menyelenggarakan program 

yang mengaplikasikan nilai-nilai karakter budaya bangsa, kewirausahaan dan 

eekonomi kreatif. Selain itu, berdasarkan Permendikbud No 20 Tahun 2018 Pasal 

2 menyatakan bahwa PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai pancasila 

meliputi 18 karakter yang merupakan perwujudan dari 5 (lima) nilai utama, 

berikut isinya. 

“Nilai  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan perwujudan  dari  

5 (lima)  nilai  utama  yang  saling berkaitan  yaitu  religiusitas,  

nasionalisme,  kemandirian, gotong  royong,  dan  integritas  yang  

terintegrasi  dalam kurikulum.” 

 

 Menurut Majid dan Andayani (2013: 6) implementasi budaya karakter 

bangsa bisa dilihat dari empat karakter, yaitu (1) kedisiplinan, (2) kebersihan, (3) 

kesopanan, (4) kenyamanan. Selain empat karakter yang telah disebutkan, ada 

satu karakter yang perlu diterapkan dalam budaya bangsa, yaitu karakter religius. 

karakter religius sering disebut budaya agama. Abdullah dan Syahri (2018) 

berpendapat bahwa budaya agama adalah “ religius culture is a culture that 

allows every citizen of the community to worship, relate to God in a way that has 

been determined by religion with an atmosphere of calm, clean, and wisdom.” 

Berdasarkan beberapa pendapat  yang telah dapat disimpulkan bahwa dalam 

pengimplementasian program budaya sekolah membutuhkan aplikasi langsung di 

sekolah. 

Berdasarkan observasi kegiatan awal di SDIT Nur Hidayah Surakarta, 

pendidikan karakter religius dan disiplin telah ditanamkan melalui serangkaian 

kegiatan pendidikan. Namun jika dilihat dari keseluruhan, tidak semua siswa 

mampu menyerap makna dari kegiatan pendidikan yang dilaksanakan, karena 

masih terlihat siswa yang terlambat sekolah, berpakaian tidak sesuai aturan, acuh 

ketika bertemu dengan guru, belum melaksanakan shalat, dan belum terbiasa 

berdoa ketika hendak melakukan kegiatan. Oleh karena itu, untuk membentuk 
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karakter pada siswa diperlukan pembiasaan sikap disiplin dan religius yang 

dilakukan secara riil oleh siswa tersebut. Selain itu SDIT Nur Hidayah Surakarta 

memiliki visi menjadi sekolah yang islami dan unggul, artinya sekolah yang 

menjadikan siswanya berkarakter sesuai ajaran agama dan unggul dalam berbagai 

prestasi akademik. Berdasarkan masalah di atas peneliti memilih judul 

IMPLEMENTASI BUDAYA SEKOLAH DALAM MENANAMKAN 

KARAKTER RELIGIUS DAN DISIPLIN PADA SISWA KELAS RENDAH  

DI SDIT NUR HIDAYAH SURAKARTA.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah implementasi budaya sekolah di SDIT Nur Hidayah Surakarta? 

2. Bagaimanakah implementasi budaya sekolah dalam menanamkan karakter 

religius dan disiplin pada siswa kelas rendah di SDIT Nur Hidayah Surakarta? 

3. Apa kendala pelaksanaan budaya sekolah dalam menanamkan karakter 

religius dan disiplin pada siswa kelas rendah di SDIT Nur Hidayah Surakarta? 

4. Bagaimanakah solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan budaya sekolah 

dalam menanamkan karakter religius dan disiplin pada siswa kelas rendah di 

SDIT Nur Hidayah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan implementasi budaya sekolah di SDIT Nur Hidayah 

Surakarta. 

2. Mendeskripsikan implementasi budaya sekolah dalam menanamkan karakter 

religius dan disiplin pada siswa kelas rendah di SDIT Nur Hidayah Surakarta. 

3. Mendeskripsikan kendala pelaksanaan budaya sekolah dalam menanamkan 

karakter religius dan disiplin pada siswa kelas rendah di SDIT Nur Hidayah 

Surakarta. 

4. Mendeskripsikan solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan budaya sekolah 

dalam menanamkan karakter religius dan disiplin pada siswa kelas rendah di 

SDIT Nur Hidayah Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan wawasan kepada 

kepala sekolah untuk mengembangkan pendidikan karakter religius dan 

disiplin melalui budaya sekolah. 

b. Guru 

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu diterapkan dan dikembangkan oleh 

guru dalam menanamkan pendidikan karakter religius dan disiplin di kelas 

rendah. 

c. Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan bagi 

peneliti tentang pelaksanaan budaya sekolah dalam menanamkan karakter 

religius dan disiplin pada siswa kelas rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


