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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pendidikan pada hakekatnya memiliki dua tujuan yaitu membantu untuk 

menjadi cerdas dan pintar (smart), dan membantu mereka menjadi manusia yang 

baik (good) dan berkarakter. Pentingnya pembentukan karakter merupakan salah 

satu fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Menurut UU Sisdiknas Nomor 20 

Tahun 2003 pada pasal 3 yang berbunyi “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”.  

Pentingnya pendidikan karakter sebagai sarana pembentuk perilaku, 

pengayaan nilai individu dengan cara menjadi figur keteladanan bagi anak didik 

serta mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pertumbuhan 

berupa kenyamanan dan keamanan yang dapat membantu suasana pengembangan 

diri individu secara menyeluruh dari segi teknis, intelektual, psikologis, moral, 

sosial, estetis dan religius (Emrita, Y, 2014). Penguatan karakter sangatlah penting 

melihat dari berbagai masalah yang muncul dikarenakan kurang kuatnya karakter 

yang ditanamkan pada anak sejak usia dini, misalnya yaitu masalah pudarnya rasa 

nasionalisme. Berbagai faktor yang
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menjadi penyebab memudarnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda, 

seperti: 

Sikap keluarga dan sekitar yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme dan 

patriotisme, terkuaknya berbagai kasus korupsi, penggelapan uang negara dan 

penyalahgunaan jabatan oleh aparat pemerintah membuat generasi muda kecewa 

terhadap kinerja pemerintah, sikap etnosentris  di kalangan generasi muda 

sehingga hal ini dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, 

tertinggalnya Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan membuat mereka tidak 

bangga menjadi bagian Indonesia, demokrasi yang melewati batas etika dan 

moral, dan paham individualisme dari barat mengikis rasa kebersamaan dalam 

masyarakat (Emrita, Y, 2014).  

Pendidikan di Indonesia sesungguhnya melewatkan atau mengabaikan 

beberapa dimensi penting dalam pendidikan, yaitu olah raga (kinestetik), olah rasa 

(seni) dan olah hati (etik dan spiritual) (Effendy, 2016). Pendidikan yang selama 

ini dilakukan baru sebatas olah pikir yang menumbuhkan kecerdasan akademis. 

Persoalan ini perlu diatasi dengan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, 

sekolah, orang tua, dan masyarakat melalui penguatan pendidikan karakter untuk 

mewujudkan Indonesia yang bermartabat, berbudaya, dan berkarakter. Penguatan 

karakter bangsa menjadi salah satu butir Nawacita yang dicanangkan Presiden 

Joko Widodo melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Salah satu 

butir Nawacita tersebut adalah Nawacita ke 8 yang berisi yaitu  

Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kabijakan penataan kembali 

kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan 

kewarganegaraan yang menempatkan secara professional aspek pendidikan, 

seperti pengajaran sejarah, pembentukan bangsa , nilai-nilai patriotisme, dan 

cinta tanah air, semnagat bela negara, dan budi pekerti di dalam kurikulum 

pendidikan Indonesia.  

Komitmen ini ditindaklanjuti dengan arahan Presiden kepada Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengutamakan dan membudayakan 

pendidikan karakter di dalam dunia pendidikan. Atas dasar ini, Kementerian 
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Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK) secara bertahap mulai tahun 2016 (Kemendikbud, 2016). 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) tercantum pada Permendikbud  

Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 1 yaitu Penguatan Pendidikan Karakter yang 

selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab 

satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi 

olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama 

antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan 

Nasional Revolusi Mental (GNRM).  

Pengimplementasian PPK terdapat 3 jenis yaitu melalui PPK berbasis 

Kelas, PPK berbasis Budaya Sekolah, dan PPK berbasis Masyarakat. Salah satu 

program yang digunakan oleh sekolah untuk pengimplementasian PPK yaitu pada 

kegiatan Ekstrakurikuler yang ada dalam sekolah tersebut. Kegiatan 

ekstrakurikuler termasuk dalam pengimplementasian PPK Berbasis Budaya 

Sekolah (Kemendikbud, 2016).  

Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh 

peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, 

di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan”. Kegiatan 

ekstrakurikuler sendiri terdiri dari kegiatan ekstrakurikuler wajib dan kegiatan 

ekstrakurikuler pilihan (Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014). Kegiatan 

ekstrakurikuler ada dua jenis, yaitu ekstrakurikuler wajib (pendidikan 

kepramukaan) dan ekstrakurikuler pilihan (sesuai dengan kegiatan ekstrakurikuler 

yang dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan). Semua kegiatan 
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ekstrakurikuler yang dikembangkan tersebut sebaiknya memuat dan menegaskan 

nilai-nilai karakter yang dikembangan dalam setiap bentuk kegiatan yang 

dilakukan. Meskipun secara implisit kegiatan ekstrakurikuler sudah mengandung 

nilai-nilai karakter, namun tetap harus diungkap secara eksplisit serta 

direfleksikan dan ditegaskan kembali di akhir kegiatan, agar peserta didik sadar 

dan paham (Mubarok, H, 2012). 

Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah selain untuk memperbaiki 

nilai karakter juga dibuat sebagai tempat menyalurkan bakat, minat, dan potensi 

peserta didik. Berdasarkan observasi awal pada tanggal 16 Apri 2018 di SDN 

Mulyorejo 1 Malang yaitu melalui wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 

Mulyorejo 1 Malang Bapak MM, dapat diketahui bahwa terdapat 5 

ekstrakurikuler yang di dalamnya diterapkan PPK (Penguatan Pendidikan 

Karakter) diantaranya (1) Menari, (2) Bahasa Inggris, (3) Melukis, (4) Beladiri, 

(5) Pramuka. Selain itu, dari 5 Ekstrakurikuler tersebut yang ada di SDN 

Mulyorejo 1 Malang dibagi ke dalam dua jenis yaitu ekstrakurikuler wajib dan 

ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler yang diwajibkan oleh SDN Mulyorejo 1 

Malang yaitu Ekstrakurikuler Pramuka dan Ekstrakurikuler Bahasa Inggris. 

Sedangkan 3 Ekstrakurikuler yang lainnya termasuk ke dalam Ekstrakurikuler 

Pilihan yang tidak wajib diikuti oleh siswa. 

Berdasarkan hasil observasi kedua yaitu pada tanggal 16 April 2018 yaitu 

wawancara dengan guru ekstrakurikuler Bahasa Inggris Bapak MIM, tujuan 

diadakannya ekstrakurikuler wajib adalah untuk dapat memiliki keterampilan 

dalam Bahasa Inggris dan Pramuka untuk mempersiapkan siswa SDN Mulyorejo 

1 Malang menuju ke jenjang pendidikan berikutnya (SMP dan SMA) yang pada 
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jenjang tersebut siswa diharuskan untuk memiliki kedua keterampilan tersebut. 

Oleh karena itu, SDN Mulyorejo 1 Malang memasukkan ketiga ekstrakurikuler 

tersebut ke dalam ekstrakurikuler wajib yang artinya semua siswa dari kelas 1 

hingga kelas 6 harus melaksanakan ekstrakurikuler wajib tersebut. Selain 

diajarkan 2 keterampilan tersebut, siswa juga dibekali dengan pendidikan 

karakter yaitu melalui PPK yang diimplementasikan di ekstrakurikuler wajib 

tersebut.  

Salah satu ekstrakurikuler wajib di SDN Mulyorejo 1 Malang adalah 

ekstrakurikuler bahasa Inggris. Kebijakan adanya pembelajaran Bahasa Inggris di 

Sekolah Dasar (SD) sebagai salah satu jabaran visi untuk dapat andil dalam dunia 

internasional akan menjadi faktor pendorong bagi peserta didik baik dalam 

menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi maupun mempersiapkan peserta didik 

dalam menghadapi kehidupan di masa mendatang. Dengan adanya peralihan 

kurikulum dari KTSP menjadi Kurikulum 2013, beberapa mata pelajaran yang 

disampaikan di SD pada Kurikulum 2013  mencakup Pendidikan Agama dan 

Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, 

Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya dan Prakarya (Mulok), serta Pendidikan 

Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (Mulok), dan bahasa daerah (sesuai dengan 

kebijakan sekolah masing-masing) (Kemendikbud, 2017). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pembelajaran Bahasa Inggris bukan menjadi kompetensi 

inti yang ingin dicapai pada jenjang pendidikan dasar namun diberikan 

kebebasan kepada satuan pendidikan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan 

untuk tetap menyampaikan Bahasa Inggris melalui kegiatan ekstrakurikuler.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN Mulyorejo 1 

Malang Bapak MM, pada 16 April 2018, ekstrakurikuler bahasa Inggris sangat 

dibutuhkan bagi siswa, karena kemampuan berbahasa Inggris dibutuhkan siswa 

saat siswa menuju ke jenjang sekolah yang selanjutnya. Menurut Bapak MM, 

PPK dapat diimplementasikan dalam ekstrakurikuler bahasa Inggris ini untuk 

memperkuat pendidikan karakter pada siswanya yang saat ini terkikis oleh 

perkembangan zaman. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa perilaku siswa 

yang acuh terhadap orang lain dan ada pula siswa yang bersikap membuang 

sampah tidak pada tempatnya. Oleh karena itu, PPK juga dibutuhkan dalam 

ekstrakurikuler bahasa Inggris untuk membantu mengubah sikap-sikap siswa 

yang salah tersebut. Selain itu, alasan yang mendasar peneliti melakukan 

penelitian ini adalah ektrakurikuler bahasa Inggris di SDN Mulyorejo 1 tergolong 

ekstrakurikuler yang masih baru dilaksanakan, begitu pula penerapan PPK dalam 

ekstrakurikuler bahasa Inggris juga tergolong masih baru dan juga penelitian ini 

belum pernah dilakukan oleh peneliti manapun. Oleh karena itu, penelitian ini 

sangat perlu dilakukan oleh peneliti.  

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 16 April 2018 

yaitu pada saat pelaksanaan ekstrakurikuler Bahasa Inggris di kelas 2 SDN 

Mulyorejo 1 Malang, dapat terlihat bahwa masih sebagian siswa yang memiliki 

karakter yang kurang baik. Terdapat 2 hingga 4 orang siswa yang kurang disiplin 

di dalam kelas. Empat siswa tersebut sulit untuk diatur oleh gurunya. Sehingga 

gurunya memberi arahan dengan tegas agar siswanya dapat diatur dan mengikuti 

pembelajaran dengan baik. Sedangkan pada observasi di kelas tinggi yaitu di 

kelas 5, terdapat beberapa kelompok siswa saat dikelompokkan siswa tidak 
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memperhatikan tugas yang diberikan oleh gurunya dan berbicara sendiri dengan 

temannya. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, maka 

peneliti memilih penelitian pada siswa kelas 5 karena menurut peneliti hal 

tersebut lebih perlu diteliti pada siswa kelas tinggi.  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penerapan PPK (Penguatan 

Pendidikan Karakter)  yakni pada ekstakurikuler bahasa Inggris. Penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah melakukan penelitian yaitu dari perencanaan dan 

pelaksanaan dari gerakan PPK (Penguatan Pendidikan Karakter)  tersebut yang 

diterapkan pada ekstrakurikuler bahasa Inggris di SDN Mulyorejo 1 Malang. 

Penelitian ini juga belum pernah dilakukan di SDN Mulyorejo 1 Malang, oleh 

karena itu penelitian ini perlu untuk dilakukan. Sehingga peneliti mengangkat 

judul penelitian yaitu “Analisis Penerapan Gerakan Penguatan Pendidikan 

Karakter (PPK) pada Ekstrakurikuler Bahasa Inggris di SDN Mulyorejo 1 

Malang”. 

B. Rumusan Masalah : 

1. Bagaimana penerapan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada 

ekstrakurikuler bahasa Inggris di SDN Mulyorejo 1 Malang? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan Penguatan Pendidikan 

Karakter (PPK) pada ekstrakurikuler bahasa Inggris di SDN Mulyorejo 1 

Malang? 

3. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala penerapan Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) pada ekstrakurikuler bahasa Inggris di SDN 

Mulyorejo 1 Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan penerapan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada 

ekstrakurikuler bahasa Inggris di SDN Mulyorejo 1 Malang. 

2. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dalam penerapan Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) pada ekstrakurikuler bahasa Inggris di SDN 

Mulyorejo 1 Malang. 

3. Untuk menjelaskan solusi dalam mengatasi kendala penerapan Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) pada ekstrakurikuler bahasa Inggris di SDN 

Mulyorejo 1 Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi guru, mampu memberikan informasi dan solusi mengenai 

pelaksanaan PPK pada ekstrakurikuler bahasa Inggris di SDN Mulyorejo 1 

Malang. 

2. Bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan dalam mengetahui cara 

melaksanakan PPK di Sekolah Dasar sebagai bekal untuk menjadi calon 

guru yang professional. 

E. Batasan Penelitian 

1. Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada ekstrakurikuler 

bahasa Inggris yaitu pada perencanaan dan pelaksanaannya. 

2. Kendala yang dihadapi ketika menerapkan Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK) pada ekstrakurikuler bahasa Inggris. 

3. Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi kendala penerapan Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) pada ekstrakurikuler bahasa Inggris. 
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F. Definisi Operasional 

1. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan di bawah 

tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta 

didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga 

dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan 

masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental 

(GNRM).  

2. Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah kegiatan yang 

dilakukan guru dalam penerapan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

yaitu mulai dari perencanaan dan pelaksanaan dari Penguatan Pendidikan 

Karakter (PPK). 

3. Karakter adalah sifat-sifat, watak, akhlak atau budi pekerti seseorang yang 

membedakan satu sama lain. 

4. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar jam pelajaran yang 

ditunjukkan untuk membantu perkembangan peserta didik, sesuai dengan 

kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara 

khusus diselenggarakan oleh peserta didik dan atau tenaga kependidikan 

yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. 

5. Ekstrakurikuler bahasa Inggris adalah salah satu kegiatan ekstakurikuler 

yang di dalamnya peserta didik dibantu dalam mengembangkan  

potensinya dalam belajar berbahasa Inggris. 

 


