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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbesar, 

dengan perkembangan penduduk yang begitu pesat maka masalah yang dihadapi 

semakin kompleks. Salah satu masalah yang saat ini sudah dalam taraf genting 

dan kritis adalah kenakalan remaja,Seperti yang sering terjadi saat ini yaitu 

tawuran antar pelajar, seks bebas, minum-minuman keras.Kenakalan remaja ini 

merupakan masalah yang harus cepat diatasi karena menyangkut generasi penerus 

bangsa. 

Bila dikaji lebih dalam kenakalan remaja ini muncul yang didasarkan 

kepada kurangnya pemahaman terhadap jati diri anak tersebut yang berakibat 

kepada mudahnya segala pengaruh dari nilai-nilai positif maupun nilai-nilai 

negatif untuk masuk dan mempengaruhi sikap dan perilaku anak tersebut yang 

berperan dalam pembentukan karakter dimasa mendatang. Dari sinilah 

permasalahan tersebut terjadi bahwa banyaknya pengaruh nilai-nilai negatif yang 

masuk kedalam kepribadian anak dari pada pengaruh nilai-nilai positif. 

Dari permasalahan diatas dapat diketahui bahwa setiap anak membutuhkan 

pondasi dasar dalam membentuk karakternya kedepan. Hal ini diperlukan agar 

anak tidak tersesat untuk memilih jalan yang akan di ambil untuk masa depannya. 

Pondasi dasar tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan dilakukan 

bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan tetapi juga melatih dan membentuk 

kepribadian atau karakter yang baik. Membentuk karakter yang baik dilakukan 



2 
 

 
 

dengan menanamkan nilai-nilai positif kepada peserta didik melalui pendidikan 

karakter.Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pendidikan nasional yang tertuai 

dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 1 

menyatakan bahwa “tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi 

peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia”. 

Bedasarkan uraian diatas, menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya 

membentuk insan Indonesia yang cerdas tetapi juga membentuk kepribadian atau 

karakter yang baik. 

Pendidikan karakter dapat dilakukan melalui pengintegrasian nilai pada 

setiap mata pelajaran, pembiasaan, keteladanan, dan pembudayaan. Pembudayaan 

disini merupakan tujuan institusional suatu lembaga pendidikan yang ingin 

menerapkan pendidikan karakter di sekolah karena tanpa adanya pembuadayaan, 

nilai dan etika yang diajarkan kepada peserta didik hanya sebagai pengetahuan 

kognitif semata oleh karena itu perlu upaya komitmen dari semua komponen 

sekolah dalam mendukung keberhasilan pendidikan karakter tersebut (Hidayat: 

2010). 

Pendidikan merupakan hal penting dalam membangun mentalitas, moral 

serta karakter siswa, oleh karena itu perlu dilakukan inovasi untuk meningkatkan 

mutu pendidikan salah satunya dengan pelaksanakan pendidikan karakter melalui 

budaya sekolah.  Dijelaskan oleh Hidayat(2010) bahwa “budaya sekolah penting
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dikembangkan dalam  pelaksanaan pendidikan karakter, karena jika budaya 

sekolah sudah mapan maka siapapun yang masuk dalam lingkungan sekolah 

tersebut akan menyesuaikan”. 

Hasil penelitian tentang pendidikan karakter dan kultur sekolah yang 

dilakukan oleh Pipit Ulina dan Rr. Nanik Setyowati (2013) menyimpulkan bahwa  

implementasi karakter melalui kultur sekolah penting untuk dilakukan, 

penanaman pendidikan karakter melalui strategi yang berfokus pada kultur 

sekolah sangat berpengaruh pada pengembangan karakter siswa, dimana kultur 

sekolah merupakan keyakinan dan nilai-nilai yang sudah ada di sekolah dan 

menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Sehingga respon 

siswa dalam menerima pendidikan karakter tidak sulit karena sudah menjadi 

kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. 

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru di 

SD IRADA Gresik pada tanggal 20 Januari 2016, diperoleh data bahwa sekolah 

ini merupakan sekolah yang baru berdiri tahun 2009 dan pada tahun 2014 

mendapatkan juara III lomba sekolah model pendidikan karakter tingkat 

Kabupaten Gresik, dimana SD IRADA menerapkan pendidikan karakter melalui 

budaya sekolahnya. Meninjau dari penelitian sebelumnya penerapan pendidikan 

karakter akan lebih muda dilaksanakan melalui strategi yang berfokus pada 

budaya sekolah. Budaya sekolah yang ada di SD IRADA sangat kental, dimana 

semua warga sekolah (kepala sekolah, guru, siswa, dan tenaga non-akademik) 

harus mematui budaya yang ada di sekolah. Sekolah ini dapat dijadikan contoh 

untuk lembaga sekolah lain. Oleh  karena itu, pentingnya penelitian ini dilakukan 
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adalah untuk mengetahui metode yang diterapkan oleh sekolah sehingga sekolah 

tersebut berhasil dalam melaksanakan pendidikan karakter. 

Hasil observasi dan wawancara diatas, peneliti ingin melakukan penelitian 

tentang bentuk budaya sekolah, nilai-nilai karakter yang dikembangkan melalui 

kultur sekolah dan implementasi pendidikan karakter serta hambatan dan solusi 

dalam mengimplementasikan pendidikan karakter melalui kultur sekolah di SD 

IRADA. Sehingga peneliti mengangkat judul “Analisis Implementasi 

Pendidikan Karakter melalui Budaya Sekolah di SD IRADA Gresik”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka dalam 

penelitian di SD IRADA Gresik ini dapat diajukan rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana bentuk budaya Sekolah di SD IRADA Gresik? 

2. Bagaimana implementasi pendidikan karakter dan nilai karakter apa saja yang 

ditanamkan melalui budaya sekolah di SD IRADA Gresik? 

3. Apa saja hambatan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan sekolah dalam 

mengembangkan pendidikan karakter melalui budaya sekolah di SD IRADA 

Gresik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi 

pendidikan karakter melalui kultu sekolah di SD IRADA Gresik, namun secara 

khusus tujuan penelitian ini untuk: 

1. Mendeskripsikan bentuk budaya sekolah di SD IRADA Gresik 
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2. Mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter dan nilai karakter yang 

ditanamkan melalui budaya sekolah di SD IRADA Gresik 

3. Mendeskripsikan hambatan yang terjadi dalam melaksanakan pendidikan 

karakter melalui budaya sekolah di SD IRADA dan bagaimana upaya dalam 

menangani hambatan tersebut. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian bermanfaat: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dalam pendidikan terkait 

dengan pendidikan karakter melalui budaya sekolah. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi peneliti  

Manfaat bagi peneliti, sebagai syarat lulus dan memperoleh gelar sarjana 

pendidikan, dan memberikan pengalaman kepada peneliti, ketika nanti menjadi 

pendidik. 

 

b. Bagi sekolah 

Memberikan gambaran sejauh mana pengembangan pendidikan karakter 

yang di laksanan melalui kultur sekolah di sekolah tersebut, dan meningkatkan 

kesadaran bagi sekolah untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam 

merumuskan kebijakan dan program kegiatan sekolah. 

c. Bagi guru  
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Memberikan gambaran sejauh mana peran guru dalam mengaplikasikan 

pendidikan karakter melalui kultur sekolah, dan meningkatkan motivasi bagi guru 

untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pendidikan. 

 

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Ruang lingkup dan batasan penelitian ini bertujuan agar penelitian ini tidak 

melebar dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, sehingga penelitian ini perlu 

dibatasi sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilaksanakan pada kepala sekolah, guru dan siswa SD IRADA 

Gresik, oleh sebab itu hasil penelitian ini hanya dapat berlaku pada SD 

tempat penelitian.  

2. Penelitian ini hanya menfokuskan pada bentuk kultur sekolah di SD IRADA, 

implementasi pendidikan karakter dan nilai-nilai karakter yang dikembangkan 

melalui kultur sekolah di SD IRADA. 

 

 

 

 

F. Definisi Istilah 

Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta 

didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, 
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pikir, raga, rasa dan karsa (Samani dan Hariyanto, 2014:45). Pendidikan karakter 

menurut peneliti pendidikan karakter dalam penelitian ini adalah upaya yang 

dilakukan sekolah dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada semua warga 

sekolahnya. 

2. Budaya Sekolah 

Budaya sekolah adalah sekumpulan norma, nilai, dan tradisi yang telah 

dibangun dalam waktu yang lama oleh semua warga sekolah dan mengarah ke 

seluruh aktivitas personel sekolah (Daryanto, 2015:6).Budaya sekolah menurut 

peneliti adalah  nilai-nilai dan tradisi yang telah disepakati dan dilakukan oleh 

seluruh warga sekolah dalam sehari-hari. 
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