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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan proses mengembangkan kemampuan peserta didik 

serta membentuk watak yang bermartabat, sehingga mampu menjadi cara yang tepat 

dalam mengatasi masalah terkritis dan hilangnya karakter bangsa luhur yang dimiliki 

bangsa Indonesia. Fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan segala potensi 

yang ada di dalam diri peserta didik serta membentuk watak dan karakter suatu 

bangsa yang memiliki martabat dalam upayanya untuk mewujudkan kehidupan 

bangsa yang lebih baik.  

Tujuan yang terkandung di dalam pendidikan nasional adalah untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam 

rangka menentukan masa depan bangsa, bidang pendidikan merupakan sarana 

tumpulan solusi dari sekian banyak persoalan sumber daya manusia, problem 

kemasyarakatan, dan membentuk peradaban bangsa yang berkarakter  

Model pendidikan selalu berkembang sesuai dengan tuntunan zaman. Hal ini 

memang sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan model pendidikan 

yang mampu menjawab persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Untuk itu, 

kehadiran Kurikulum 2013 sebagai salah satu instrument dalam meningkatkan mutu 

pendidikan tidak hanya diterima begitu saja. Harus ada tindak lanjut agar Kurikulum 



2 
 

2013 ini bisa memberi faedah dan nilai lebih kepada pengembangan pendidikan 

karakter, mengingat pendidikan karakter merupakan salah satu elemen penting dalam 

mewujudkan pilar-pilar kebangkitan bangsa. (Asmaun, Angga, 2012: 30) 

Menurut Suyatno (2010) Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang 

menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah 

individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap 

akibat dari keputusan yang ia buat. Sementara, pendidikan karakter adalah pendidikan 

budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan 

(feeling), dan tindakan (action). Tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter 

tidak efektif.  

Megawangi (Dharma Kesuma, 2011) mendefinisikan pendidikan karakter 

sebagai sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan 

dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka 

dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Jadi karakter 

merupakan sifat, cara berpikir, perilaku sesorang yang memiliki ciri khas tiap masing-

masing individu untuk bertingkah laku baik, jujur, bertanggung jawab, bekerja sama 

baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat bangsa dan negara.   

Menghadapi tatangan zaman yang dihadapi generasi muda Indonesia, para 

guru dituntut untuk mempersiapkan diri dan bersiap menghadapinya. Pendidikan 

karakter yang difungsikan sebagai filter yang mampu menangkis serangan negative 

globalisasi perlu dimaksimalkan fungsinya. Hal ini menjadi tugas utama guru untuk 

dapat mengolaborasi, mengeksplorasi, dan mengimplementasikan di setiap ruang 
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pembelajaran yang diampunya sehingga bibit-bibit muda generasi bangsa mampu 

menyerap dan mewujudkannya, baik diruangan pembelajaran, keluarga, masyarakat, 

agama, maupun bangsa dan negara.  

SDN Blimbing 3 Malang merupakan SDN yang terletak di tengah kota dan 

sudah menerapkan pembelajaran tematik, selain itu sekolah dasar ini sudah 

mendapatkan akreditasi A dan menjadi salah satu sekolah dasar percontohan dalam 

melaksanakan pendidikan karakter, sesuai dengan motto nya yaitu “Santun dalam 

pekerti unggul dalam prestasi”. Hasil observasi awal yang dilakukan di SDN  

Blimbing 3 Malang, salah satu cara yang digunakan sekolah dalam mengembangkan 

pendidikan karakter yaitu dengan pengintegrasian ke dalam proses pembelajaran. 

Dalam observasi awal peneliti dapat menyimpulkan kurangnya pelaksanaan beberapa 

aspek pendidikan karakter terlihat pada rendahnya rasa tanggung jawab para siswa 

dilihat dengan masih ada saja siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR), 

selain itu rendahnya rasa peduli lingkungan yang dicerminkan siswa dengan masih 

ada siswa yang membuang sampah sembarangan, rasa gemar membaca pun terlihat 

sangat kurang, nampak pada perpustakaan yang terlihat sangat sepi. Peran guru 

merupakan peran yang terpenting dalam menyelesaikan persoalan, mengembangkan, 

dan menguatkan karakter siswa.  

Peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan pendidikan karakter 

di SDN Blimbing 3 Malang. Peneliti memilih kelas V sebagai objek penelitian 

dikarenakan pada tahun ini penerapan pertama kali pelaksanaan pendidikan karakter 

dilaksanakan di kelas V, selain itu Penelitian ini akan memperoleh kondisi nyata 

bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran Tema 4 kelas V di 
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SDN  Blimbing 3 Malang, faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat 

serta hasil dari pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran, dan upaya yang 

dilakukan guru dan sekolah untuk mengatasi faktor yang menghambat pada 

pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran  

1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana pelaksanaan 

pendidikan karakter dalam pembelajaran pada Tema 4 kelas V di SDN Blimbing 3 

Malang, faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat, serta hasil dari 

pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran kelas V di SDN Blimbing 3 

Malang, serta upaya yang dilakukan guru dan sekolah untuk mengatasi faktor yang 

menghambat pada pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran Tema 4 

kelas V di SDN Blimbing 3 Malang  

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan yang ditulis dalam latar belakang di atas, peneliti 

dapat merumuskan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran Tema 4 

kelas V di SDN Blimbing 3 Malang? 

2. Apakah faktor pendukung, faktor penghambat, serta hasil pada pelaksanaan 

pendidikan karakter  dalam pembelajaran Tema 4 kelas V di SDN Blimbing 3 

Malang? 

3. Upaya apa saja yang dilakukan sekolah dan guru untuk mengatasi faktor yang 

menghambat pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran Tema 4 

kelas V di SDN Blimbing 3 Malang?  
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1.4  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan karaker  dalam pembelajaran  Tema 

4 kelas V di SDN Blimbing 3 Malang  

2. Menjelaskan faktor pendukung, faktor penghambat serta hasil pada 

pelaksanaan penddikan karakter dalam pembelajaran Tema 4 kelas V di SDN 

Blimbing 3 Malang  

3. Menjelaskan upaya yang dilakukan guru dan sekolah untuk mengatasi faktor 

yang menghambat pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran 

Tema 4 kelas V di SDN Blimbing 3 Malang  

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapum manfaat yang dapat diperoleh dari peneelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk 

mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan pendidikan karakter khususnya dalam 

pembelajaran Tema 4 kelas V SDN Blimbing 3 Malang  

2. Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Bagi peneliti  
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Hasil penelitian ini dapat menambah pengalaman dan wawasan tentang 

kebijakan pendidikan karakter khususnya dalam pembelajaran Tema 4 kelas V di 

sekolah 

b. Bagi siswa  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengajak siswa untuk mengikuti 

program pendidikan karakter dengan baik, karena penelitian ini memberikan 

pemahaman mengenai pendidikan karakter yang terintegrasi dalam proses 

pembelajaran  

c. Bagi guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan pengetahuan 

dan menambah wawasan untuk meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan 

pendidikan karakter khususnya pada pembelajaran Tema 4 kelas V yang diajarkan 

kepada peserta didiknya 

d. Bagi sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan masukan 

dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pendidikan karakter sehingga dapat 

menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan visi misi sekolah  

e. Bagi peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebaga bahan literatur untuk 

peneliti selanjutnya, khusunya penelitian  yang berkaitan dengan pendidikan karakter  
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1.6 Batasan Istilah  

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami penelitin ini, maka 

perlu adanya batasan istilah dalam sebuah penelitian. Batasan istilah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan adalah proses dan cara untuk melakukan suatu rancangan atau 

keputusan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 176). Pelaksanaan yang 

dimaksud peneliti adalah proses  melakukan suatu kegiatan, peneliti 

mengambil ruang lingkup pelaksanaan pendidikan karakter dalam 

pembelajaran Tema 4 kelas V di SDN Blimbing 3 Malang 

2. Pendidikan karakter adalah Megawangi (Dharma Kesuma, 2011) 

mendefinisikan pendidikan  karakter sebagai sebuah usaha untuk mendidik 

anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan 

mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat 

memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Usaha yang 

dilakukan untuk mendidik kepribadian seseoang anak yang digunakan dalam 

berpikir dan bertindak, peneliti mengambil ruang lingkup aspek bertanggung 

jawab, bersahabat/ komunikatif, disiplin, peduli lingkungan, religius, rasa 

ingin tahu, kerja sama, mandiri, demokrasi  

3. Pembelajaran  adalah serangkaian proses atau cara yag dilakukan seseorang 

agar dapat melakukan kegiatan belajar (Kamus Besar Bahsa Indonesia, 2007: 

17). Proses dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, peneliti 

menggunakan subjek dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru, dan 

siswa kelas V SDN Blimbing 3 Malang  
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4. Faktor pendukung pendidikan karakter adalah hal-hal yang mendukung 

proses pelaksanaan nilai-nilai karakter di dalam pendidikan, khusunya pada 

pembelajaran Tema 4 kelas V SDN Blimbing 3 Malang  

5. Faktor penghambat pendidikan karakter adalah hal- hal yang menghambat 

proses pelaksanaan nilai- nila karakter di dalam pendidikan, khususnya pada 

pembelajaran Tema 4 kelas V SDN Blimbing 3 Malang   

6. Upaya untuk mengatasi faktor yang menghambat pendidikan karakter adalah 

suatu usaha yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk mengkaji hambatan 

dalam pelaksanaan pendidikan karakter yang telah ditemukan, sehingga 

akhirnya dapat memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi kendala 

tersebut. 


