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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan pondasi dasar dari kemajuan suatu bangsa, tidak ada 

bangsa yang maju apabila bangsa tersebut tidak memperhatikan bidang 

pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan Indonesia (dalam 

Marzuki dan Siti Khanifah, 2016:175) pendidikan adalah upaya untuk memajukan 

budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek), dan jasmani anak didik. 

Pendidikan memberikan kemungkinan pada siswa untuk memperoleh 

“kesempatan”, “harapan”, dan pengetahuan agar dapat hidup secara lebih baik. 

Besarnya kesempatan dan harapan sangat bergantung pada kualitas pendidikan 

yang ditempuh. Pendidikan juga dapat menjadi kekuatan untuk melakukan 

perubahan agar sebuah kondisi menjadi lebih baik. 

Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan di Indonesia yang menyeluruh dan 

komplek. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 

23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, yakni “Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan 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”. Tujuan pendidikan tersebut salah satunya 

dirancang untuk  kebutuhan di era globalisasi abad 21 saat ini. 
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Permasalahan era globalisasi dan abad 21 seperti mulai memudarnya 

semangat persatuan, gotong royong, keinginan membantu sesama, dan perilaku 

kemanusiaan. Masyarakat dengan mudah bertengkar dan saling serang. Tampak 

tidak ada bekas Pendidikan Moral Pancasila atau Pendidikan Kewarganegaraan 

dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Muslich dalam 

bukunya, dampak globalisasi yang terjadi saat ini membawa masyarakat Indonesia 

melupakan pendidikan karakter bangsa. Padahal pendidikan karakter merupakan 

suatu pondasi moral bangsa yang penting dan perlu di tanamkan sejak dini kepada 

anak-anak (Muslich, 2011: 1). Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk 

membentuk karakter peserta didik. 

Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia sudah bertekad untuk menjadikan 

pembangunan karakter bangsa sebagi bahan penting dan tidak dipisahkan dari 

pembangunan nasional (Samani dan Hariyanto, 2012: 26). Salah satu bapak 

pendiri bangsa, Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno menegaskan 

“Bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembengunan karakter 

(character building), karena character building akan membuat bangsa Indonesia 

menjadi bangsa yang besar, maju dan jaya, serta bermartabat. Kalau character 

building ini tidak dilakukan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli.” 

(Samani dan Hariyanto, 2012: 1). 

 Namun demikian, tugas untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter 

merupakan tanggung jawab semua guru, tenaga pendidik, orang tua dan para 

pemimpin. Pendidikan karakter yang dilakukan seharusnya membentuk siswa 

yang memiliki karakter agar mereka tidak menyalahgunakan pengetahuan dan 

keterampilannya untuk merugikan orang lain. Dampak globalisasi yang terjadi 
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saat ini membawa masyarakat Indonesia melupakan pendidikan karakter bangsa. 

Padahal pendidikan karakter merupakan suatu pondasi moral bangsa yang penting 

dan perlu di tanamkan sejak dini kepada anak-anak (Muslich, 2011: 1). 

Oleh sebab itu, kompetensi yang dibutuhkan untuk berkompetisi di abad 21 

adalah kreativitas dan inovasi. Kompetisi untuk hidup layak bergantung pada 

kreativitas dan kemampuan melakukan inovasi (Sani, 2014: 7).  Sejak awal tahun 

2013, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah telah menerapkan kurikulum baru 

yaitu kurikulum 2013 atau kurikulum tematik integratif. Kurikulum 2013 

mengusung tema menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, 

dan berkarakter melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara 

terintegrasi. Hal tersebut nampak dengan terintegrasikannya nilai-nilai karakter ke 

dalam proses pembelajaran, tidak lagi lebih dominan pada penguasaan kognitif 

yang menjadikan peserta didik kurang dalam penguasaan keterampilan, kurang 

memiliki kemampuan memadai bersifat aplikatif, dan terutama juga karakter 

pribadi yang belum terbentuk. 

Kementrian Pendidikan Nasional mencanangkan gerakan nasional 

pendidikan karakter melalui keputusan pemerintah Republik Indonesia oleh Susilo 

Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Mei tahun 2010 tentang gerakan 

pendidikan karakter, dalam konteks sekolah dicanangkan Rencana Aksi Nasional 

Pendidikan Karakter (2010) dimana pendidikan karakter disebutkan sebagai 

pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak 

yang bertujuan mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah untuk 

memberikan keputusan baik-buruk , keteladanan, memelihara apa yang baik dan 

mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati 
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(Pusat Kurikulum &Perbukuan, 20011). Pendidikan karakter memiliki 18 nilai 

karakter yang perlu ditanamkan kepada peserta didik yang bersumber dari Agama, 

Pancasila, Budaya, dan TujuanPendidikan nasional. Implementasi nilai-nilai 

karakter yang akan dikembangkan dapat dimulai dari nilai-nilai esensial, 

sederhana, dan mudah dilaksanakan (Kemendiknas, 2011). 

Kementerian Pendidikan Nasional sejak tahun 2016 mulai merilis kebijakan 

baru mengenai pendidikan karakter yang sekarang menjadi kebijakan Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK), dimana pendidikan karakter yang baru ini lebih 

komprehensif dan lebih dekat pada pembelajaran K-13 yang bernuansa tematik. 

Penguatan Pendidikan Karakter atau lebih sering disebut dengan PPK merupakan 

gerakan yang membudayakan dan memberadapkan para pelaku pendidikan 

dengan nilai karakter. Lima nilai utama karakter dalam PPK adalah religius, 

nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. (Kemendikbud, 2017:8-9). 

Kelima nilai utama karakter bukanlah nilai yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan 

nilai yang berinteraksi satu sama lain dan berkembang membentuk keutuhan 

pribadi yang berkarakter. 

Kemendikbud menjelaskan bahwa gerakan PPK dapat dilaksanakan dengan 

berbasis struktur kurikulum yang sudah ada dan mantap dimiliki oleh sekolah, 

yaitu pendidikan karakter berbasis kelas, budaya sekolah, dan 

masyarakat/komunitas (Kemendikbud, 2017: 15). Peneliti dalam penelitian ini 

akan berfokus pada penerapan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis 

budaya sekolah. Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah akan berjalan dengan 

baik jika didukung dengan kondisi lingkungan dan budaya sekolah yang baik. 

Menciptakan lingkungan yang kondusif akan mendukung penerapan Penguatan 
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Pendidikan Karakter (PPK) melalui pembiasaan, pembiasaan ini akan diterapkan 

melalui budaya sekolah. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal pada tanggal 14 September 

2017 kepada kepala sekolah SDN Purwantoro 2 Malang, SDN Purwantoro 2 

Malang merupakan salah satu sekolah dasar yang menerapkan Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK), yang diterapkan sejak awal September 2017. SDN 

Purwantoro 2 Malang memiliki 388 siswa. Keseluruhan siswa tersebut 

menunjukkan karakter yang berbeda-beda. Penelitian ini akan membahas 

mengenai karakter kelas III A yang terdiri dari 34 siswa dan kelas V B yang 

terdiri dari 38 siswa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan 

kepada kepala sekolah dan guru kelas pada tanggal 14 September 2017, hasil 

evaluasi Penguatan Pendidikan Karakter di SDN Purwantoro 2 yang dilaksanakan 

tiap minggu, siswa kelas III A dan kelas V B menunjukkan karakter yang lebih 

baik. 

Siswa yang memiliki karakter yang baik, menunjukkan sikap seperti peduli 

dengan teman-temannya dan tidak egois, kemandirian dalam mengerjakan tugas 

individu, tidak membeda-bedakan dalam berteman, serta ketaatannya beragama 

yang tercermin ketika siswa menjalankan shalat dhuhur berjamaah dengan rajin 

tidak mengulur waktu. Adapula siswa yang menunjukkan karakter kurang baik, 

seperti egois dengan tidak mau berbagi buku paket dengan teman yang tidak 

membawa buku, kurangnya kemandirian dalam mengerjakan tugas individu, 

kurangnya tanggung jawab, serta melontarkan kata-kata yang kurang baik, 

meskipun guru sudah memberikan punishment siswa tidak menunjukkan efek jera 

dan mengulanginya. Kelas III A dan V B menurut guru kelas masing-masing 
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mereka dikenal sulit diatur, karena menunjukkan karakter keseharian yang kurang 

baik. Melihat fenomena seperti itu, peneliti mempunyai rasa ingin tahu bagaimana 

karakter siswa kelas III A dan kelas V B secara mendalam, melalui keseharian dan 

pembiasaan yang dilaksanakan di SDN Purwantoro 2 Malang. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai 

implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui budaya sekolah di 

SDN Purwantoro 2 Malang. Hasil penelitian yang diperoleh nanti yaitu dapat 

mengetahui cara pengimplementasian nili-nilai karakter dalam budaya sekolah. 

Maka peneliti mengangkat judul penelitian “Analisis Implementasi Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) melalui Budaya Sekolah di SDN Purwantoro 2 

Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan dibahas sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) melalui 

budaya sekolah di SDN Purwantoro 2 Malang? 

2. Apa saja kendala implementasi PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) melalui 

budaya sekolah di SDN Purwantoro 2 Malang? 

3. Bagaimana solusi implementasi PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) 

melalui budaya sekolah di SDN Purwantoro 2 Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah  yang telah diuraikan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mendeskripsikan implementasi PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) 

melalui budaya sekolah di SDN Purwantoro 2 Malang. 

2. Untuk menguraikan kendala implementasi PPK (Penguatan Pendidikan 

Karakter) melalui budaya sekolah di SDN Purwantoro 2 Malang. 

3. Untuk mendeskripsikan solusi implementasi PPK (Penguatan Pendidikan 

Karakter) melalui budaya sekolah di SDN Purwantoro 2 Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian “Analisis Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter melalui 

Budaya Sekolah di SDN Purwantoro 2 Malang” ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis: 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penerapan PPK 

(Penguatan Pendidikan Karakter) di sekolah sehingga dapat meningkatkan 

mutu pendidikan. 

b. Manfaat Praktis: 

1. Bagi Peneliti 

Dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan dalam penerapan PPK 

(Penguatan Pendidikan Karakter), serta dapat memberi bekal peneliti di 

dunia pendidikan ataupun masyarakat. 

2. Bagi Kepala Sekolah 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam rangka penerapan PPK 

melalui budaya sekolah. 
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3. Bagi Guru 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi atau rujukan mengenai 

penerapan PPK melalui budaya sekolah. 

4. Bagi Orang Tua 

Dapat memahami mengenai penguatan pendidikan karakter anak di 

lingkungan sekolah. 

E. Batasan Penelitian 

Sehubungan dengan keterbatasan kemampuan peneliti dan agar pembahasan 

penelitian ini tidak terlalu meluas, maka peneliti membatasi masalah penelitian ini 

dengan batasan masalah sebagai berikut: 

a. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Purwanto 2 Malang kelas III A dan V B. 

b. Penelitian ini membahas mengenai implementasi PPK (Penguatan Pendidikan 

Karakter) melalui budaya sekolah di SDN Purwantoro 2 Malang. 

c. Penelitian ini membahas mengenai kendala yang dihadapi dalam implementasi 

PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) melalui budaya sekolah di SDN 

Purwantoro 2 Malang. 

d. Penelitian ini membahas mengenai solusi solusi yang diharapkan dalam 

implementasi PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) melalui budaya sekolah 

di SDN Purwantoro 2 Malang. 

e. Lima nilai utama karakter prioritas dalam PPK (Penguatan Pendidikan 

karakter) ialah: 1) religius; 2) nasionalis; 3) mandiri; 4) gotong-royong; dan 

integritas. 
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F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penulis dengan pembaca, maka

judul penelitian diatas perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut: 

a. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan program pendidikan di

sekolah untuk memperkuat karakter peserta didik yang sesuai dengan

Pancasila.

b. Budaya sekolah merupakan kebijakan di setiap sekolah yang memiliki norma,

nilai dan kebiasaan yang telah menjadi identitas sekolah yang dibangun oleh

semua warga sekolah, baik itu siswa, guru, kepala sekolah, dan juga staff

sekolah.

c. Implementasi merupakan proses penerapan dari suatu kegiatan perencanaan

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di sekolah.


