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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang

Pendidikan merupakan tolak ukur kemajuan suatu bangsa, melalui 

pendidikan diharapkan bangsa Indonesia mempunyai Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan mandiri sehingga mampu 

bersaing dengan negara lain. Keberhasilan dunia pendidikan sebagai penentu 

tercapainya tujuan pembangunan nasional sangat diperlukan dalam memajukan 

kehidupan, hal ini tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi 

“mencerdaskan kehidupan bangsa” merupakan salah satu bukti bahwa dunia 

Pendidikan sangat penting bagi kemajuan bangsa. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 

Tentang tujuan sistem pendidikan nasional: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, 

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

menjadi warga negara yang demokratis serta tangggung jawab”. 

Sesuai dengan tujuan pendidikan diatas, pemerintah melakukan pembaruan 

dalam memajukan lembaga pendidikan untuk mewujudkan potensi kecerdasan, 

kepribadian, keterampilan, dan mengembangkan karakter peserta didik di sekolah. 

Maka di sekolah harus dapat membangun karakter anak, tidak hanya membangun 

karakter anak saja tetapi meningkatkan kecerdasan anak juga diutamakan di 

sekolah. 
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Tujuan sekolah adalah mendidik siswa menjadi pribadi yang unggul secara 

menyeluruh, yakni pribadi yang cerdas secara intelektual (IQ), emosional (EQ), 

dan spiritual (SQ), oleh karena itu penanaman pendidikan karakter ini harus 

dimulai dari jenjang pendidikan yang paling rendah yakni Sekolah Dasar (SD) 

Pada jenjang SD anak-anak masih bisa dibentuk dengan mudah dan diperkenalkan 

dengan berbagai nilai karakter positif. 

Menurut Perpres (Peraturan Presiden) Nomer 87 Tahun 2017 Pasal 2 

tentang tujuan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) bahwa penguatan 

pendidikan karakter bertujuan untuk membangun dan membekali peserta didik 

sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan 

pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa 

depan. Ada lima nilai utama karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring 

nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas gerakan PPK, yaitu: (1) religius, 

(2) nasionalis, (3) gotong royong, (4) mandiri, dan (5) integritas. 

Penguatan pendidikan karakter di sekolah sangat diperlukan, berdasarkan 

fakta bahwa SDN Kauman 2 Malang merupakan salah satu sekolah yang 

menerapkan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Sebelumnya sekolah 

belum menerapkan Penguatan Pendidikan Karakter tetapi pada tahun ajaran baru 

2017/2018 sekolah tersebut langsung menerapkan dengan sistem Penguatan 

Pendidikan Karakter. Sekolah juga didukung oleh orang tua siswa yang 

notabenenya bekerja, tetapi tujuan utama sekolah melalui Penguatan Pendidikan 

Karakter yaitu sekolah ingin memfasilitasi anak-anak yang memiliki pendidikan 

yang terbimbing dan terarah dengan bimbingan tenaga pendidik yang profesional. 

Melalui program Penguatan Pendidikan Karakter berbasis kelas diharapkan 
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mampu mengkondisikan kegiatan siswa dengan aktifitas belajar yang lebih 

menyenangkan di sekolah, selain mendapat materi pembelajaran lewat kegiatan 

belajar mengajar siswa juga memperoleh bimbingan dan pembinaan bukan hanya 

dalam segi intelektual saja, tetapi spiritual dan emosional diterapkan disekolah 

tersebut. 

Hasil yang dicapai dalam pembelajaran formal adalah berbagai aspek 

kecerdasan. Dalam ilmu pendidikan manusia yang memiliki pengetahuan dan 

pemahaman dalam berbagai bidang. Menurut para ahli American psychologist 

Gardner (2003:315) dari hasil penelitiannya kecerdasan di bagi menjadi 8 yaitu: 

(1) kecerdasan linguistik, (2) kecerdasan logika-matematiks, (3) kecerdasan 

kinestika tubuh, (4) kecerdasan spasial, (5) kecerdasan musical, (6) kecerdasan 

interpersonal, (7) kecerdasan intrapersonal, dan (8) kecerdasan naturalis.  

Menurut para ahli American psychologist Gardner (2003:317) nampaknya 

masyarakat dan sebagian guru menanggap bahwa kecerdasan hanya dilihat dari 

prestasi akademik yang baik, ketika siswa mendapat juara 1 di kelas, juara 

olimpiade itulah yang dianggap sebagai anak cerdas. Padahal kita ketahui bahwa 

setiap anak pasti memiliki kemampuan masing-masing yang tidak bisa disamakan 

satu sama lain. Realita yang terjadi masih banyak pendidikan yang pola 

pengajarannya hanya menekankan pada kecerdasan intelektual saja sehingga ada 

sebuah pendapat bahwa sarana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah masih 

dirasakan sangat kurang dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Kendala 

bagi dunia pendidikan untuk menghasilkan lulusan berkualitas adalah masih 

banyaknya sekolah yang mempunyai pola pikir tradisional dalam menjalankan 

proses belajarnya yaitu sekolah hanya menekankan pada kemampuan logika dan 
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bahasa. Kenyataan ini senada dengan pendapat Mulyadi (dalam Fitrianur, 2017: 3) 

bahwa suatu kekeliruan yang besar jika setiap kenaikan kelas, prestasi anak didik 

hanya diukur dari kemampuan logika dan bahasa dengan demikian sistem 

Pendidikan Nasional yang mengukur tingkat kecerdasan anak didik yang hanya 

menekankan kemampuan logika dan bahasa maka perlu direvisi. Kecerdasan tidak 

hanya dilihat dari dua parameter saja tetapi masih banyak kecerdasan yang 

lainnya. 

Sebagaimana yang dikutip oleh penelitian Rosie Prihantanty (2017) dan 

Fitrianur (2017) yang telah melakukan penelitian sama tentang kecerdasan 

interpersonal siswa. Penelitian dilakukan oleh Rosie Prihantanty (2017) dengan 

Judul “Analisis Full Days School untuk Membangun Kecerdasan Interpersonal 

Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 4 Malang” menyatakan bahwa membangun 

kecerdasan interpersonal dapat meningkatkan interaksi sosial yang baik di sekolah 

dan peran guru dalam memberikan pembiasaan bagi anak agar dapat berhubungan 

baik dengan teman lainnya melalui kegiatan full days school dengan sehari di 

sekolah. Penelitian Fitrianur (2017) dengan Judul “Pengaruh Kecedasan 

Interpersonal Terhadap Prestasi Akademik Siswa pada Mata Pelajaran PAI dan 

Budi Pekerti SMPN 13 Malang”, menjelaskan bahwa sangat berpengaruh bagi 

prestasi anak karena kecerdasan interpersonal dapat mengembang hubungan sosial 

yang baik. Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan saat ini yaitu meneliti tentang membangun kecerdasan interpersonal. 

Perbedaannya yaitu pada kedua penelitian tersebut diterapkan dalam sistem 

Penguatan Pendidikan Karakter berbasis kelas dengan manajemen kelas yang 

nyaman dan untuk mendukung kecerdasan interpersonal siswa. 
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Menurut Armstrong (2002:10) menjelaskaan “Kecerdasan interpersonal 

adalah kemampuan untuk memahami dan bekerjasama dengan orang lain. Anak 

dengan kecerdasan interpersonal yang menonjol memiliki interaksi yang baik 

dengan orang lain, pintar menjalin hubungan sosial, serta mampu mengetahui dan 

menggunakan beragam cara saat berinteraksi”. Sedangkan menurut Safaria 

(2005:15) “Kecerdasan interpersonal dikatakan juga sebagai kecerdasan sosial, 

kemampuan dan keterampilan seseorang dalam menciptakan relasi sosialnya 

sehingga kedua belah pihak berada dalam situasi menguntungkan”. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada tanggal 09 Oktober 

2017 di SDN Kauman 2 Malang, sekolah telah menerapkan PPK berbasis kelas 

yang telah mengembangkan semua kecerdasan, tetapi guru kelas V-A mempunyai 

manajamen kelas yang sangat mendukung kecerdasan interpersonal salah satunya 

yang terlihat beberapa perilaku siswa yang sangat baik dalam menjalin 

komunikasi antar teman. Misalnya di luar kelas beberapa siswa yang aktif 

bersosialisasi dengan baik bersama temannya, mereka menunjukkan reaksi sosial 

yang berbeda-beda, ada siswa yang mudah bergaul dengan teman-teman, ada pula 

siswa yang cenderung pemalu serta sulit untuk bersosialisasi, tetapi sebagian guru 

telah memberikan strategi atau pendekatan kepada anak jika anak-anak yang sulit 

melakukan sosialisasi di masa awal usianya cenderung akan menetap hingga 

dewasa, apalagi jika tidak mendapatkan penanganan yang optimal. Kesulitan 

dalam bersosialisasi dapat mempengaruhi diri anak sehingga akan menghambat 

anak untuk mencapai kesuksesan di masa depan. 

Implikasi uraian di atas diperlukan penguatan pendidikan karakter berbasis 

kelas dalam membangun interpersonal siswa kelas V salah satu alternatif yang 
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dapat di tempuh adalah dengan cara mengajarkan atau membimbing mereka untuk 

bersikap baik dan sopan terhadap orang yang lebih tua dalam berinteraksi sosial 

yang dapat memiliki sikap lebih patuh. Siswa kelas V sekolah dasar pada umunya 

berusia antara 10-11 tahun, pada usia tersebut karakteristik siswa berada pada 

tahap operasional konkret dimana mereka sudah mulai memahami aspek-aspek 

komulatif materi dan siswa mampu berfikir sistematis mengenai peristiwa yang 

konkret serta mereka mempunyai rasa ingin tahu yang besar. 

 Kecerdasan interpersonal melalui Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

berbasis kelas di sekolah menjadi sangat penting agar memfasilitasi peserta didik 

mendapatkan pendidikan dengan nilai karakter yang baik dan mampu 

mengarahkan siswa pada kemampuan soft skill yang digunakan untuk 

berkomunikasi langsung dengan orang lain khususnya masyarakat sekitar, maka 

dengan cara ini kepala sekolah dan guru dapat membangun kecerdasan 

interpersonal siswa kelas V dalam Penguatan Pendidikan Karakter berbasis kelas 

di SDN Kauman 2 Malang. 

Berdasarkan studi pendahuluan dan penelitian terdahulu maka penelitian 

yang berjudul Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter dalam 

Membangun Kecerdasan Interpersonal Siswa Kelas V di SDN Kauman 2 

Malang baru dan penting untuk dilakukan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang dikemukakan oleh 

penelitian adalah sebagi berikut: 
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1. Bagaimana implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dalam 

membangun kecerdasan interpersonal siswa kelas V di SDN Kauman 2 

Malang? 

2. Hambatan yang dihadapi pada implementasi Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK) dalam membangun kecerdasan interpersonal siswa kelas V di SDN 

Kauman 2 Malang? 

3. Solusi dalam mengatasi hambatan pada implementasi Penguatan Pendidikan 

Karakter (PPK) dalam membangun kecerdasan interpersonal siswa kelas V di 

SDN Kauman 2 Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan diatas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1. Menjelaskan implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dalam 

membangun kecerdasan interpersonal siswa kelas V di SDN Kauman 2 

Malang. 

2. Mendeskripsikan hambatan yang dihadapi pada implementasi Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) dalam membangun kecerdasan interpersonal siswa 

kelas V di SDN Kauman 2 Malang. 

3. Mendeskripsikan solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada 

implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dalam membangun 

kecerdasan interpersonal siswa kelas V di SDN Kauman 2 Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian yang ingin dicapai 

penelitian adalah: 
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1. Manfaat teoritis  

a. Memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca 

terutama dalam pembahasan kebijakan publik. 

b. Jadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan pihak lain yang tertarik 

dengan penelitian ini. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat siswa  

Hasil dari penelitian nantinya diharapkan siswa dapat membangun kecerdasan 

interpersonal yang mengaitkan penguatan pendidikan karakter untuk bangsa, 

dan masa depannya. 

b. Manfaat sekolah  

Sekolah diharapkan mampu memberikan dukungan yang positif terhadap 

sistem yang diberikan dan senantiasa mengevaluasi setiap programnya 

sebagai sarana terciptanya penguatan pendidikan karakter di sekolah. 

c. Manfaat dinas pendidikan/instansi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai dinamika 

yang terjadi pada suatu sekolah dengan adanya implementasi penguatan 

pendidikan karakter dalam membangun kecerdasan interpersonal siswa kelas 

V. 

d. Manfaat penelitian 

Menambah pengetahuan dan wawasan ilmu pendidikan. Khususnya mengenai 

sistem penguatan pendidikan karakter dalam membangun kecerdasan 

interpersonal sehingga menjadi bekal dikemudian hari. 
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E. Batasan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, maka penelitian membatasi kajian yang 

berhubungan dengan penelitian yaitu membangun kecerdasan interpersonal siswa 

melalui penguatan pendidikan karakter berbasis kelas dalam manajemen kelas 

pada kelas V-A. 

F. Definisi Operasional 

Definisi istilah pada penelitian ini di maksudkan untuk menghidari 

kesalahan pengertian makna dari variabel, atau penjelasan dari masing-masing 

variabel yang digunakan yaitu, sebagai berikut: 

1. Penguatan Pendidikan Karakter 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan sebagian dari Gerakan 

Nasional Revolusi Mental (GNRM) untuk memperkuat karakter peserta didik 

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

memperlibatkan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat. 

2. Kecerdasan interpersonal  

Kecerdasan interpersonal merupakan kecerdasan dalam bersosialisasi antar 

dua pribadi yang dapat memberikan respon secara efektif dalam berkomunikasi 

dan sangat mudah untuk bersosialisasi dengan lingkungan di sekelilingnya.
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