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BAB I 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu wadah untuk bagaimana mendidik dan 

mengajar seseorang, sedangkan pendidikan secara luas memiliki pengertian yang  

beragam dan tentunya tidak lepas dari karakter. Karakter dan pendidikan saling 

berhubungan dan memiliki keterkaitan seperti yang dijelaskan dalam pengertian 

pendidikan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa”. Pendidikan juga memiliki 

tujuan untuk mengembangkan 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. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa 

pendidikan dan karakter saling berhubungan dan memiliki keterkaitan yang tidak 

bisa dipisahkan, dimana melalui pendidikan maka terbentuklah suatu karakter 

seseorang, sehingga dapat menjadi insan yang cerdas, bermartabat, berintelektual, 

berimtaq serta berbudi pekerti. 

Menurut Kesuma (dalam Fadlillah dan Lilif, 2013 : 24), tujuan pendidikan 

karakter khususnya dalam setting sekolah diantaranya ialah, menguatkan dan 
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mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga 

menjadi kepribadian atau kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-

nilai yang dikembangkan, mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak 

bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah, membangun 

koneksi yang harmonis dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan 

tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama. Sesuai dengan kebijakan 

Kemendikbud Republik Indonesia tentang penanaman pendidikan karakter sejak 

dini pada siswa dapat yang dimana karakter merupakan poros dari pendidikan 

yang berarti jalannya pendidikan tidak akan lepas dari karakter berdasarkan 

kebijakan Kemendikbud dapat dijabarkan 5 penguatan pendidikan karakter dalam 

pendidikan yang sebelumnya berjumlah 18 penguatan pendidikan karakter, proses 

mewujudkan karakter tersebut tidaklah mudah tentunya harus sesuai dengan 

kaidah yang ada dengan seiring perkembangan pendidikan yang semakin maju, 

maka penguatan pendidikan karakter tersebut juga harus mengikuti perkembangan 

yang ada serta dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. 

Perkembangan zaman yang semakin maju dan pesat ini begitu banyak 

permasalahan dan penyimpangan yang berkaitan dengan karakter, dalam dunia 

pendidikan sendiri juga terdapat permasalahan dan penyimpangan karakter yang 

dimana hal tersebut dapat merusak dan menghancurkan calon generasi penerus 

bangsa, yang menjadi penyebab utamanya adalah proses globalisasi yang semakin 

maju akan tetapi tidak diikuti dan dilandasi dengan penguatan pengetahuan 

karakter dan  mengedepankan karakter bangsa, sehingga berdampak buruk yang 

menyebabkan rusaknya moral etika dan tingkah laku para remaja zaman sekarang. 

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber yaitu berita dan media sosial 
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(facebook) dapat diperoleh beberapa informasi kasus yang terjadi sekarang ini 

maraknya pelecehan seksual dan pornografi baik terhadap anak ataupun remaja 

dan aksi bullyng yang kian marak terjadi di suatu lembaga sekolah. Terjadinya 

beberapa kasus pembunuhan dengan sadis  dan juga banyaknya masalah-masalah 

yang menyimpang dari dasar Negara dan ideologi bangsa yaitu pancasila. Selain 

itu dalam dunia pendidikan sendiri terdapat beberapa permasalahan karakter yaitu  

terjadinya kasus bullyng, kesenjangan antara guru dan siswa, pemikiran dan 

tingkah laku siswa yang dewasa sebelum waktunya seperti pacaran serta tawuran 

antar pelajar yang kian marak dan sering terdengar akhir-akhir ini. 

Berangkat dari berbagai permasalahan di atas pemerintah bersikeras dan 

gencar-gencarnya untuk bagaimana cara dan solusi untuk mengatasi permasalahan 

tersebut salah satunya dengan mengambil kebijakan untuk mengedepankan 

pendidikan karakter di lingkungan sekolah yang ditandai dengan dibuatnya nilai-

nilai pendidikan karakter yang telah dijelaskan diatas, selain itu pemerintah juga 

menekankan agar setiap sekolah mengedepankan pendidikan karakter. Maka dari 

itu sekarang ini banyak lembaga pendidikan yaitu sekolah-sekolah yang memiliki 

visi misi serta tujuan dan program-program yang berkaitan dengan pendidikan 

karakter. Seperti contohnya di Sekolah Dasar Negeri Tlekung 02 Kota Batu yang 

memiliki banyak program pendidikan karakter yaitu program pagi disiplin 

(PROPADI). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 31 Oktober 

2017 dengan kepala sekolah, penanggung jawab program serta beberapa siswa 

dapat diperoleh informasi yakni diantaranya yaitu hasil wawancara dengan kepala 

sekolah beliau mengatakan bahwa program ini telah berjalan sudah sekitar satu 
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tahun yaitu dimulai dari akhir bulan Oktober 2016 hingga sekarang semenjak 

beliau menjabat sebagai kepala sekolah dan menurut beliau kendala yang dialami 

dalam program ini sudah sedikit berkurang, dari yang semula siswa terlambat 

sampai 80% lalu berkurang 50% hingga menjadi 5% . Kemudian hasil wawancara 

dengan penanggung jawab program beliau mengatakan bahwa program ini 

berlangsung setiap pagi hari kecuali hari senin yang dimulai pukul 06.30-07.00, 

dimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah senam, membaca senyap dan 

membaca juz amma. Pada hari selasa, rabu dan sabtu dilaksanakan senam lalu 

pada hari kamis membaca senyap dan jumat membaca juz amma. Beliau 

mengatakan bahwa program tersebut berdampak postif karena ketika siswa 

terlambat maka akan mendapatkan hukuman sehingga siswa merasa jera bahkan 

ketika kegiatan propadi berlangsung guru juga tegas kepada siswa agar mengikuti 

kegiatan dengan tertib. 

Peneliti melakukan observasi  kegiatan propadi dan dapat diperoleh 

informasi yaitu kegiatan senam dilaksanakan di halaman sekolah sedangkan 

kegiatan membaca senyap dan membaca juz amma dilaksanakan di ruang masing-

masing ruang kelas. Dimana membaca senyap yang dimaksud adalah membaca 

cerita baik cerita rakyat, perjuangan, dongeng dan lain-lain, siswa membacanya 

secara bersama dalam hati hasilnya para siswa menjadi suka membaca buku-buku 

cerita dan mengetahui berbagai macam-macam cerita, sedangkan untuk membaca 

juz amma dilakukan secara bersama dan tidak dalam hati melainkan dibaca 

dengan lantang dan jelas dampak positifnya dengan membaca juz amma selain 

mendapatkan pahala para siswa juga dapat menghafal ayat-ayat yang terdapat 

dalam juz-amma.  
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Propadi memiliki bermacam kegiatan diantaranya yaitu senam, membaca 

senyap dan membaca juz amma dimana senam yang dilakukan yaitu senam 

gemufamire, senam sehat ceria dan senam pramuka, sedangkan membaca senyap 

yaitu membaca dongeng, cerita pendek, dan membaca juz amma yakni kegiatan 

yang dilakukan adalah membaca ayat-ayat beserta artinya pada juz amma, 

kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan mulai pukul 06.30 hingga pukul 07.00 

WIB sehingga siswa harus tiba di sekolah sebelum pukul 06.30 untuk 

membersihkan halaman sekolah terlebih dahulu,, dimana sebelumnya siswa tiba di 

sekolah pukul 08.00 WIB ketika belum adanya program propadi, dari penjabaran 

program propadi tersebut terdapat nilai-nilai pendidikan karakter yang merupakan 

fokus peneliti dalam melakukan penelitian pada program propadi. Menurut hasil 

informasi yang telah diperoleh maka dapat dikatakan bahwa SDN Tlekung 02 

Junrejo ini telah berhasil menanamkan pendidikan karakter pada siswanya 

meskipun masih terdapat beberapa kendala, maka melalui penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti akan menggali lebih dalam lagi bagaimana penerapan 

program  propadi. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan pendidikan karakter pada  program pagi disiplin 

(propadi)di SDN Tlekung 2 Junrejo Kota Batu ? 

2. Apa saja nilai-nilai karakter yang ada pada penerapan program propadi ? 

3. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung penerapan program 

propadi ?  
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C. Tujuan 

1. Mendeskripsikan penerapan pendidikan karakter disiplin dan tanggung 

jawab pada  program pagi disiplin (propadi)di sdn tlekung 2 junrejo kota 

batu  

2. Mendeskripsikan apa saja nilai-nilai karakter yang ada pada penerapan 

program propadi ? 

3. Mendiskripsikan faktor penghambat dan faktor pendukung penerapan 

program propadi 

D. Manfaat 

1. Secara teoritis 

Memberikan pengalaman serta masukan dalam upaya meningkatkan 

penguatan pendidikan karakter melalui program pagi disiplin (PROPADI) yang 

sesuai dengan visi dan misi sekolah. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Siswa 

Penerapan program pagi disiplin (PROPADI)  dapat menjadikan siswa lebih 

disiplin, bertanggung jawab serta religius.Siswa mendapatkan penguatan 

pendidikan karakter melalui program tersebut. 

b. Bagi Guru 

Memberi kesadaran tentang sejauh mana guru telah berupaya menanamkan 

dan menerapkan penguatan pendidikan karakter kepada siswa, selain itu 

dapat pula mengevaluasi diri sendiri serta mendorong guru untuk lebih 

menanamkan dan menerapkan penguatan pendidikan karakter. 
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c. Bagi Sekolah 

Program ini dapat menarik  para wali murid untuk menyekolahkan anaknya 

di SDN Tlekung 02 Kota Batu sehingga sekolah menjadi unggul dan dikenal 

baik oleh masyarakat.Selain itu  program ini dapat Meningkatkan  kesadaran 

bagi sekolah untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Melalui penelitian ini, dapat dijadikan sebagai sumber atau referensi bagi 

peneliti selanjutnya dan diharapkan nantinya akan lebih dikembangkan 

menjadi baik dan lebih baik lagi. 

E. Batasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan di SDN Tlekung 02 Kota Batu, karena terdapat 

beberapa permasalahan yang dapat digali lebih mendalam seperti contohnya yaitu 

penguatan pendidikan karakter melalui program pagi disiplin (PROPADI)  

Mengingat bahwa pembahasan tentang penguatan pendidikan karakter sangat luas 

yang bisa ditemukan dalam permasalahan ini, maka perlu adanya batasan-batasan 

masalah yang perlu dikaji dalam penelitian agar penelitian terarah dan fokus 

sesuai dengan pelaksanaanya. 

F. Definisi Istilah 

1. Analisis  

Analisis merupakan kegiatan menguraikan atau memecahkan suatu 

persitiwa atau keadaan di lapangan menjadi lebih detail dan spesifik untuk dapat 

mengetahui kebenaran sehingga dapat ditarik kesimpulan kebenaran dari suatu 

peristiwa tersebut. 
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2. Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan suatu proses yang dilakukan untuk 

membentuk dan mengembangkan karakter dan pribadi seseorang sehingga 

menjadi manusia yang sikap etika moral maupun karakter positif yang kemudian 

diterapkan dalam kehidupannya. 

3. Propadi

Propadi adalah singkatan dari program pagi disiplin dan program tersebut 

merupakan program yang di buat oleh sekolah untuk menerapkan dan 

menanamkan pendidikan karakter pada siswa karena pada program propadi 

terdapat nilai-nilai pendidikan karakter. 


