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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan upaya sadar yang dilakukan sebagai proses dan 

upaya untuk mentransformasikan manusia muda menjadi manusia yang dilekati 

dengan kemanusiaan sesuai dengan kodratnya, yakni bermanfaat bagi dirinya, 

sesama, alam lingkungan beserta segenap isi dan peradabannya. Dalam hakikat 

yang mulia tersebut, pada praktiknya lembaga pendidikan menemui sejumlah 

tantangan yang wajib diperhatikan. Tantangan berat salah satunya ialah laju 

zaman yang terus berubah entah positif entah negatif. 

Respon dunia pendidikan terhadap perkembangan zaman ialah dengan 

melakukan pergantian kurikulum. Ini yang menjadi salah satu faktor mengapa 

secara berkala, kurikulum pendidikan diperbarui untuk dikembangkan dengan 

menonjolkan aspek yang dipandang lebih baik dan meminimalisasi kekurangan 

atau kelemahan dari kurikulum sebelumnya. Jadi, kurikulum terbaru merupakan 

hasil upaya penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Demikian dengan 

kurikulum 2013 merupakan rumusan yang lebih tepat guna dan efesien demi 

mendidik peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. 

Terbitnya Kurikulum 2013 untuk semua satuan pendidikan dasar dan 

menengah, merupakan salah satu langkah sentral dan strategis dalam kerangka 

penguatan karakter menuju bangsa Indonesia yang madani. Kurikulum 2013 

dikembangkan secara komprehensif, integratif, dinamis, akomodatif, dan 

antisipatif terhadap berbagai tantangan pada masa yang akan datang. Kurikulum 

2013 didesain berdasarkan pada budaya dan karakter bangsa, berbasis peradaban, 
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dan berbasis pada kompetensi. Dengan demikian, Kurikulum 2013 diyakini 

mampu mendorong terwujudnya manusia Indonesia yang bermartabat, beradab, 

berbudaya, berkarakter, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

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

negara yang demokratis, bertanggung jawab, serta mampu menghadapi berbagai 

tantangan yang muncul di masa depan (Kemdikbud, 2013). 

Dalam menghadapi perkembangan ipteks, tantangan masa depan, serta 

untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional, seperti yang 

dirumuskan dalam pasal UU 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa Pendidikan 

Nasional 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 yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Sebagai upaya kelanjutan penanaman nilai-nilai karakter, pemerintah telah 

melakukan pengembangan kurikulum baru yaitu kurikulum 2013. Pengembangan 

kurikulum 2013 ini difokuskan pada bentuk kompetensi dan karakter peserta 

didik, berupa panduan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dapat 

didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang 

dipelajarinya secara konstektual (Mulyasa 2013:65). 

Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan 

mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti 

dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang, sesuai dengan 
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standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Melalui implementasi 

kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter, dengan 

pendekatan tematik dan konstektual diharapkan peserta didik mampu secara 

mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya dengan nilai-nilai 

karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. 

Revitalisasi dan penekanan karakter dalam pengembangan kurikulum 2013 

diharapkan dapat menyiapkan SDM yang berkualitas, sehingga masyarakat dan 

bangsa Indonesia  bisa menjawab berbagai masalah dan tantangan yang semakin 

rumit dan kompleks. Hal ini penting, karena dalam era globalisasi, perkembangan 

ilmu pengetahuan, tehnologi dan seni berlangsung begitu pesat, dan tingginya 

mobilitas manusia karena jarang ruang dan waktu menjadi sangat relatif. 

Berdasarkan hal tersebut, secara formal upaya menyiapkan kondisi, 

sarana/prasarana, kegiatan, pendidikan, dan kurikulum yang mengarah kepada 

pembentukan watak dan budi pekerti generasi muda bangsa memiliki landasan 

yuridis yang kuat. Namun, sinyal tersebut baru disadari ketika terjadi krisis akhlak 

yang menerpa semua lapisan masyarakat. Tidak terkecuali juga pada anak-anak 

usia sekolah. Untuk mencegah lebih parahnya krisis akhlak, kini upaya tersebut 

mulai dirintis melalui pendidikan karakter bangsa. 

Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai proses penanaman nilai-nilai 

esensial pada diri anak melalui serangkaian kegiatan pembelajaran dan 

pendampingan sehingga para siswa sebagai individu mampu memahami, 

mengalami, dan mengintegrasikan nilai-nilai yang menjadi core values dalam 

pendidikan yang dijalaninya kedalam kepribadiannya. Dengan menempatkan 

pendidikan karakter dalam kerangka dinamika dan dialektika proses pembentukan 
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individu, para pendidik diharapkan semakin dapat menyadari pentingnya 

pendidikan karakter sebagai sarana pembentuk pedoman perilaku, pembentukan 

akhlak, dan pengayaan nilai individu dengan cara menyediakan ruang bagi figur 

keteladanan dan menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif bagi proses 

pertumbuhan, berupa kenyamanan dan keamanan yang membantu suasana 

pengembangan diri satu sama lain dalam keseluruhan dimensinya (teknis, 

intelektual, psikologis, moral, sosial, estetis, dan religius). 

Pendidikan karakter bukan sekedar memiliki dimensi integratif, dalam arti 

mengukuhkan moral intelektual peserta didik sehingga menjadi personal yang 

kokoh dan tahan uji, melainkan juga bersifat secara personal maupun sosial. 

Pendidikan karakter bisa menjadi salah satu sarana penyembuh penyakit sosial. 

Pendidikan karakter menjadi jalan keluar bagi sebuah proses perbaikan dalam 

masyarakat. Situasi sosial yang ada menjadi alasan utama agar pendidikan 

karakter segera dilaksanakan dalam lembaga pendidikan. 

SDN Torongrejo 01 Batu merupakan salah satu SD yang menerapkan 

Kurikulum 2013 di Kota Batu.  SD ini telah menggunakan Kurikulum 2013 

ditahun ajaran 2013/2014 pada kelas I dan kelas IV dan ditahun ajaran 2014/2015 

pada kelas I, II, IV, dan V. Pada observasi awal  di SDN Torongrejo 01 Batu salah 

satu cara yang digunakan sekolah dalam mengembangkan pendidikan karakter 

yaitu dengan pengitegrasian ke dalam proses pembelajaran. Dalam observasi awal 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi pendidikan karakter di SDN 

Torongrejo dilakukan melalui pembiasaan. Pembiasaan baik dilakukan setiap pagi 

sebelum masuk kelas yaitu siswa melakukan sholat dhuha terlebih dahulu. 

Olahraga bersama, membaca surat beserta terjemah minimal tiga ayat. 
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Pembiasaan membaca pancasila juga dilakukan setiap hari dikegiatan awal 

pembelajaran. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam 

implementasi pendidikan karakter di SDN Torongrejo 01 Batu. Sehingga peneliti 

melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Pendidikan Karakter dalam 

Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 di SDN Torongrejo 01 Batu”. Hasil 

penelitian ini diharapkan  memberikan manfaat dalam dunia pendidikan yang 

nantinya bisa digunakan sebagai perbaikan untuk pengembangan kebijakan dalam 

dunia pendidikan. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran 

berdasarkan Kurikulum 2013 di SDN Torongrejo 01 Batu? 

2. Bagaimana hasil implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran 

berdasarkan Kurikulum 2013 di SDN Torongrejo 01 Batu? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran 

berdasarkan Kurikulum 2013 di SDN Torongrejo 01 Batu. 

2. Mendeskripsikan hasil implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran 

berdasarkan Kurikulum 2013 di SDN Torongrejo 01 Batu. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang khasanah ilmu 

pengetahuan dan pengembangan khususnya di SDN Torongrejo 01 Batu. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

Sebagai bahan masukan bagi para guru / calon guru SD dalam 

mengimplementasikan kurikulum 2013 di Sekolah Dasar dengan 

menitikberatkan pada pendidikan karakter.  

b. Bagi penulis  

Sebagai bahan masukan bagi para peneliti dalam pengembangan 

ilmu pembelajaran sesuai kurikulum 2013 dan dapat membantu penulis 

memperoleh wawasan mengenai pentingnya pembentukan karakter.  

c. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk sekolah sebagai 

pertimbangan untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pendidikan yang ada 

di sekolah tersebut.  

E. Batasan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada tema 9 “Makanan Sehat dan Bergizi” subtema 

3  “Kebiasaan Makananku” pembelajaran 1, dan 3 pada kurikulum 2013 kelas IV 

SDN Torongrejo 01 Batu. 


