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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan dalam mewujudkan sumber 

daya manusia yang professional secara akademik dan tangguh/kreatif secara 

karakter. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 1 menyatakan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara”. Selanjutnya, Pasal 3 menegaskan bahwa 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”. 

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut menurut Nadhifah (2015:1) 

tidak hanya pendidikan pengetahuan dan keterampilan akan tetapi lebih 

ditekankan pada pentingnya pembentukan dan akhlak mulia. Dengan demikian, 

diharapkan pendidikan nasional dapat menyiapkan generasi bangsa dengan segala 

potensinya untuk membangun bangsa ini berdasarkan pada karakter tangguh. 
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Daryanto dan Sudjero (dalam Sundari, 2015:2) menyatakan pendidikan harus 

menyeimbangkan aspek akademik dan karakter, bahkan pendidikan karakter akan 

lebih banyak di tingkat pendidikan dasar/TK dan SD, karena karakter merupakan 

pondasi pendidikan. 

Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu 

perkembangan jiwa anak-anak baik lahir maupun batin, dari sifat kodratiyah 

menuju ke arah peradaban yang manusiawi dan lebih baik. Pendidikan karakter 

memiliki makna yang lebih tinggi dari pendidikan moral, karena pendidikan 

karakter tidak hanya berkaiatan dengan masalah benar-salah, tetapi bagaimana 

menanamkan kebiasaan (habit) tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan, 

sehingga anak ataupun peseta didik memiliki kesadaran, dan pemahaman yang 

tinggi, serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebajikan dalam 

kehidupan sehari-hari (Mulyasa, 2013:3). 

Menurut Kemendiknas (dalam Pradana, 2015:4) kemendikbud telah 

mengembangkan grand design pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang dan 

jenis satuan pendidikan, yaitu bahwasannya pendidikan karakter harus masuk 

dalam setiap aspek kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, praktek keseharian 

di sekolah dan terintegrasi dengan setiap kegiatan ekstra kulikuler, semua aspek 

pendidikan mulai dari ruang kelas hingga lingkungan tempat tinggal harus tetap 

berkesinambungan dalam menjaga nila-nilai karakter. Pradana (2015:3) 

mengungkapkan bahwa banyak peserta didik yang tidak serius saat berdoa 

sebelum pembelajaran dimulai, mencontek saat ulangan atau ujian, mengambil 

barang yang bukan miliknya sendiri, tidak disiplin dalam pembelajaran di kelas 

termasuk cara berpakaian serta tidak mentaati peraturan dan ketentuan disekolah, 
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serta peserta didik cenderung kurang peduli terhadap lingkungan karena banyak 

yang terlihat membuang sampah sembarangan di dalam kelas maupun di luar 

kelas, dan peserta didik tidak melakukan kegiatan sesuai dengan tanggung 

jawabnya. Dari permasalahan diatas dapat diketahui bahwa pendidikan karakter 

pada jenjang sekolah dasar sangat kurang sehingga menanaman nilai-nilai 

karakter sangat penting ditanamkan kepada anak sejak dini sehingga diharapkan 

mampu memproduksi sumber daya manusia yang beretika. 

 Sejalan dengan penanaman nilai-nilai karakter pada peserta didik menurut 

Suyadi  (2013:7) terdapat 18 nilai-nilai karakter diantaranya yaitu religius, jujur, 

toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat 

/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan 

tanggung jawab. Penanamkan nila-nilai pada peserta didik akan pentingnya 

pendidikan karakter diharapkan  peserta didik mampu merealisasikan nilai-nilai 

itu kedalam tingkah laku sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik yang 

berlangsung di dalam maupun di luar kelas. 

Sebagai upaya berkelanjutan 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, keterampilan dan sikap yang dapat 

didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang 

dipelajari secara kontektual (Mulyasa, 2013:65). 

Terbitnya kurikulum 2013 untuk semua satuan pendidikan dasar dan 

menengah, merupakan salah satu langkah sentral dan strategis dalam kerangka 
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penguatan karakter menuju bangsa yang madani. Menurut Kemdikbud, 2013 

(dalam Faataun, 2015:2) kurikulum 2013 dikembangkan secara komprehensip, 

integrative, dinamis, akomodatif, dan antisipatif terhadap berbagai tantangan pada 

masa yang akan datang. Kurikulum 2013 didesain berdasarkan pada budaya dan 

karakter bangsa, berbasis peradaban dan berbasis pada kompetensi. Dengan 

demikian, kurikulum 2013 diyakini mampu mendorong terwujudnya manusia 

Indonesia yang sesuai dengan fungsi pendidikan nasional, serta mampu 

menghadapi berbagai tantangan yang muncul di masa depan.  

Permasalahan yang paling sering diperdebatkan dalam pendidikan karakter 

adalah penilaian. Menurut Supriyadi (2011:111) Pendidikan karakter seringkali 

dianggap sebagai bidang yang sulit untuk diukur, dinilai, dan dievaluasi. Hal ini 

berkenaan dengan hasil akhir dari pendidikan karakter yang berupa tindakan 

moral, hasil pendidikan karakter bukan berupa pemikiran atau gerakan yang 

dengan mudah dapat dinilai melalui kemampuan menulis jawaban dan 

mempraktikkan sebuah keterampilan yang kemudian diakumulasikan dalam 

bentuk angka. Penilaian karakter berkaitan dengan perilaku peserta didik dalam 

setiap aktivitas baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. 

Berdasarkan permasalahan tentang penilaian karakter  peneliti melakukan 

observasi awal yang dilakukan di SDN Tulusrejo 3 Malang pada tanggal 3 

Desember 2015. SDN Tulusrejo 3 Malang merupakan salah satu SD yang sudah 

menerapkan kurikulum 2013. Selama melakukan observasi, peneliti melakukan 

wawancara kepada guru kelas 5, hasil wawancara menunjukkan bahwa guru kelas 

5 sudah  melaksanakan pendidikan karakter pada setiap harinya yaitu dengan 

mengintegrasikan nila-nilai karakter pada proses pembelajaran dan juga sudah 
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melakukan evaluasi pendidikan karakter yang dilakukan pada setiap akhir 

pembelajaran, instrument penilaian pendidikan karakter yang digunakan guru 

dikembangkan dari instrumen penilaian yang ada di buku guru.  

Dengan melakukan evaluasi tersebut guru dapat mengetahui keberhasilan 

pelaksanaan pendidikan karakter sehingga dapat di jadikan umpan balik bagi guru 

dalam memperbaiki dan menyempurnakan program dari kegiatan tersebut. 

Menurut Kesuma (2012:138) evaluasi adalah upaya untuk mengetahui keadaan 

suatu objek dengan menggunakan alat tertentu dan membandingkan hasilnya 

dengan standar tertentu untuk memperoleh kesimpulan.  evaluasi untuk 

pendidikan karakter dilakukan untuk mengukur apakah anak sudah memiliki satu 

atau sekelompok karakter yang ditetapkan oleh sekolah dalam kurun waktu 

tertentu. Karena itu, substansi evaluasi dalam konteks pendidikan karakter adalah 

upaya membandingkan perilaku anak dengan standar (indicator) karakter yang 

ditetapkan oleh guru dan atau sekolah. Menurut Mulyasa (2014: 206-214) evaluasi 

pendidikan karakter dapat dilakukan dengan berbagai model, seperti observasi, 

anecdotal record, wawancara, portofolio, skala bertingkat, dan evaluasi diri. 

Dari latar belakang di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisi Evaluasi Pendidikan Karakter pada Kurikulum 2013 Kelas 

5 SDN Tulusrejo 3 Malang”. Batasan penelitian dalam penelitian ini yaitu peneliti 

hanya meneliti proses evaluasi pendidikan karakter yang berlangsung selama 

proses pembelajaran di dalam kelas. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana persiapan guru dalam melaksanakan evaluasi pendidikan 

karakter pada kurikulum 2013 kelas 5 SDN Tulusrejo 3 Malang? 
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2. Bagaimana pelaksanaan evaluasi pendidikan karakter karakter pada 

kurikulum 2013 kelas 5 SDN Tulusrejo 3 Malang? 

3. Bagaimana kendala dan upaya pelaksanaan evaluasi pendidikan karakter 

pada kurikulum 2013 kelas 5 SDN Tulusrejo 3 Malang? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan persiapan guru dalam melaksanakan evaluasi 

pelaksanaan pendidikan karakter pada kurikulum 2013 kelas 5 SDN 

Tulusrejo 3 Malang. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan evaluasi pendidikan karakter pada 

kurikulum 2013 kelas 5 SDN Tulusrejo 3 Malang. 

3. Mendeskripsikan kendala dan upaya pelaksanaan evaluasi pendidikan 

karakter pada kurikulum 2013 kelas 5 SDN Tulusrejo 3 Malang. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi khususnya 

dalam bidang evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter pada kurikulum 

2013  yang ada di sekolah. 

2. Secara praktis 

a. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat digunakan untuk  mengetahui keberhasilan dari 

pelaksanaan pendidikan karakter yang telah dilakukan selama proses 

pembelajaran. 
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b. Bagi peneliti

Peneliti memperoleh pengetahuan tambahan tentang evaluasi

pelaksanaan pendidikan karakter yang telah dilakukan di SDN

Tulusrejo 3 Malang.

1.5 Definisi Operasional 

Guna menghindari kesalah pahaman antara yang dimaksud peneliti dengan 

persepsi yang ditangkap oleh pembaca, maka peneliti memberikan definisi 

kata-kata kunci sebagi berikut: 

1. Evaluasi yaitu suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk

menentukan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu, berdasarkan

pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan.

2. Karakter adalah sikap yang melekat pada seseorang yang diaktualisasikan

pada kehidupan sehari-hari.

3. Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman   nilai-nilai

karakter yang berasal dari pandangan hidup atau ideology bangsa

Indonesia, agama, budaya dan nilai-nilai yang dirumuskan dalam tujuan

pendidikan nasional.


