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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah suatu hal yang diperlukan manusia untuk memperoleh 

pengetahuan dan ilmu yang dapat digunakan untuk keperluan dan tujuan hidup 

seseorang. Pengetahuan dapat diperoleh dengan cara membaca dan memahami isi 

dari sebuah kata, baik dalam buku maupun dalam hal lainnya. Belajar terkadang 

juga terdapat sebuah permasalahan  yang berpusat pada siswa dan guru, akan 

tetapi juga harus terjalin hubungan komunikasi yang baik diantara guru maupun 

siswa guna mencapai tujuan dalam pendidikan. Dalam pendidikan terdapat 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pendidikan, antara 

lain faktor internal dan eksternal, misalnya sarana dan prasarana disekolah. 

Pendidikan dapat dilaksanakan secara formal dan informal. Pendidikan selalu 

mengalami perubahan dalam rangka mencari struktur di dalam kurikulum, sistem 

pendidikan dan strategi pembelajaran yang efisien dan efektif untuk guru maupun 

siswa.  

Menurut Kesuma dkk. (2011:5), pendidikan karakter adalah sebuah proses 

transformasi nilai-nilai kehidupan untuk tumbuh kembangkan dalam kepribadian 

seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan seseorang. Pendidikan 

karakter yang diterapkan dalam lembaga pendidikan menjadikan sarana dalam 

pembudayaan dan pemanusiaan dalam pendidikan. 

Karakter adalah sebuah tingkah laku manusia atau watak yang 

mempengaruhi pemikiran, perilaku dan tabiat seseorang yang dimiliki makhluk 

hidup sebagai ciri khas dalam sebuah kehidupan. Tujuan pendidikan karakter 

merupakan suatu upaya untuk menilai dan mengoreksi tingkah laku siswa yang 

tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diterapkan di sekolah. Penanaman karakter 

merupakan upaya untuk membentuk generasi yang memiliki akhlak dan mampu 

menempatkan diri dalam berbagai situasi.  

Pendidikan karakter adalah aspek kehidupan keseharian yang berkaitan 

dengan etika seseorang dalam ruang lingkup disekolah maupun dimasyarakat. 

Pendidikan karakter ditujukan untuk memberikan suatu kesadaran moral sebagai 
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bangsa Indonesia tanpa ada batas-batas indentitas. Pendidikan karakter dalam 

proses pembelajaran peserta didik dalam bentuk konsep dan teori tentang nilai-

nilai kebaikan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari penanaman pendidikan 

karakter lebih condong ke dalam ranah afektif dan juga psikomotorik peserta 

didik. Pendidikan karakter ditujukan sebagai sarana untuk membangun peradaban 

suatu bangsa dari keboborokan moral individu, yakni dimulai dari pendidikan 

dasar, menengah, atas, dan perguruan tinggi belum sepenuhnya dapat terpenuhi. 

Mengingat bahwa karakter sangat pentinmg dalam membangun sumber daya 

manusia yang tepat sasaran guna untuk meningkatkan moral dan kualitas peserta 

didik.  

Karakter pendidikan memiliki beberapa contoh, salah satunya yaitukarakter 

religius dan disiplin. Karakter disiplin merupakan sikap dan tindakan yang taat 

dan patuh terhadap peraturan didalam kehidupan sehari-hari, baik disekolah 

maupun dilingkungan tempat tinggal. Menurut Mustari (2014:36) disiplin adalah 

latihan yang membuat orang merelakan dirinya untuk melaksanakan tugas tertentu 

atau menjalankan pola perilaku, walaupun bawaanya adalah malas. Contoh ketika 

dihari minggu anang selalu menyibukkan diri dengan pergi ke perpustakaan untuk 

membaca buku, adalah orang yang tengah mendisiplinkan diri sendiri melalui 

kegiatan membaca pada hari minggu. Displin diri adalah sikap untuk mengatasi 

hasrat-hasrat yang ada pada diri seseorang untuk dapat mendisiplinkan dirinya 

sendiri agar lebih baik.Disiplin dapat diterapkan melalui kebiasaan-kebiasaan 

yang dilakukan oleh individu untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan positif.. 

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 atau ajaran agamanya..  

Karakter religius dan disiplin merupakan salah satu dari proses pendidikan, 

dimana karakter religius dan disiplin diterapkan diberbagai bidang pendidikan, 

baik didalam sekolah maupun diluar sekolah. Diharapkan karakter disiplin dan 

tanggungjawab mampu untuk membenahi sikap dan moral siswa agar menjadi 

lebih baik. Masa sekarang dapat dikatakan bahwa karakter religius dan disiplin 

pada siswa kurang diterapkan dalam kegiatan pendidikan. 
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Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa peneliti sangat tertarik untuk meneliti penanaman karakter religius dan 

disiplin. Peneliti juga ingin mengetahui apakah karakter disiplin dan tanggung 

jawab sudah diterapkan di sekolah menengah pertama. Maka peneliti mengambil 

judul Penanaman Karakter Religius Dan Disiplin Melalui Kegiatan Tadarus Pagi 

(Studi Kasus Di SMP Negeri 2 Musuk Boyolali Tahun Pelajaran 2018/2019). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana Penanaman Karakter Religius dan Disiplin Melalui Kegiatan 

Tadarus Pagi Di SMP Negeri 2 Musuk? 

2. Bagaimana kendala Penanaman Karakter Religius dan Disiplin Melalui 

Kegiatan Tadarus Pagi Di SMP Negeri 2 Musuk? 

3. Bagaimana solusi dari kendala Penanaman Karakter Religius dan Disiplin 

Melalui Kegiatan Tadarus Pagi Di SMP Negeri 2 Musuk? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan Penanaman Karakter Religius dan Disiplin Melalui 

Kegiatan Tadarus Pagi Di SMP Negeri 2 Musuk. 

2. Untuk mendeskripsikan kendala Penanaman Karakter Religius dan Disiplin 

Melalui Kegiatan Tadarus Pagi Di SMP Negeri 2 Musuk. 

3. Untuk mendeskripsikan solusi dari kendala Penanaman Karakter Religius dan 

Disiplin Melalui Kegiatan Tadarus Pagi Di SMP Negeri 2 Musuk. 
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D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian sudah tentu diharapkan mempunyai manfaat yang dapat 

dikembang-kan, begitu juga dengan penelitian ini nantinya diharapkan juga mampu 

memberikan manfaat terutama pada segi teoritik maupun praktisnya, manfaat tersebut 

secara terperinci adalah sebagai berikut.  

1. Manfaat Teoritis 

a. Mendapatkan teori baru tentang Penanaman Karakter Religius dan Disiplin 

melalui Kegiatan Tadarus Pagi (Studi Kasus Di SMP Negeri 2 Musuk 

Boyolali Tahun Pelajaran 2018/2019). 

b. Menambah wawasan dan pemahaman guru Pendidikan Kewarganegaraan 

mengenai Penanaman Karakter Religius dan Disiplin melalui Kegiatan 

Tadarus Pagi (Studi Kasus Di SMP Negeri 2 Musuk Boyolali Tahun 

Pelajaran 2018/2019). 

c. Kajian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya 

yang sejenis relevan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Peneliti: 

Menambah wawasan dan pengalaman mengenai Penanaman Karakter Religius 

dan Disiplin melalui Kegiatan Tadarus Pagi (Studi Kasus Di SMP Negeri 2 

Musuk Boyolali Tahun Pelajaran 2018/2019). 

b. Manfaat bagi Masyarakat: 

Mempermudah masyarakat khususnya pemuda dalam memahami pengertian 

Penanaman Karakter Religius dan Disiplin melalui Kegiatan Tadarus Pagi 

(Studi Kasus Di SMP Negeri 2 Musuk Boyolali Tahun Pelajaran 

2018/2019).  

c. Manfaat bagi Peneliti Berikutnya: 

Digunakan sebagai bahan perbandingan dan menambah wacana pemikiran untuk 

mengembangkan dan memperdalam teoritis mengenai Penanaman Karakter 

Religius dan Disiplin melalui Kegiatan Tadarus Pagi (Studi Kasus Di SMP 

Negeri 2 Musuk Boyolali Tahun Pelajaran 2018/2019). 


