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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan pendidikan nasional Indonesia yaitu mengembangkan potensi 

peserta didik dan menjadikannya manusia yang berkarakter unggul. Fungsi dan 

tujuan pendidikan telah dijelaskan pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 bahwa Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat, 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 tanggungjawab. Pengembangan potensi tersebut 

merupakan landasan penerapan pendidikan karakter di Indonesia. 

Pendidikan karakter di Indonesia diberlakukan pada tahun 2010 dengan 

mencanangkan sekaligus melaksanakan kebijakan Gerakan Nasional Pendidikan 

Karakter berlandaskan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pendidikan Karakter 

Bangsa. Hal tersebut perlu dilanjutkan, dioptimalkan, diperdalam, dan diperluas 

sehingga diperlukan penguatan pendidikan karakter (Kemendikbud, 2017:5). 

Penguatan Pendidikan Karakter merupakan keberlanjutan dan berkesinambungan 

dengan program pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010.  

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter Bab 1 Pasal 1 menyatakan Penguatan Pendidikan 

Karakter adalah gerakan pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk 
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memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah 

pikir, dan olah raga dengan melakukan kerjasama antara satuan pendidikan, 

keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental 

(GNRM). Penguatan Pendidikan Karakter merupakan upaya yang dilakukan 

untuk memperkuat karakter peserta didik. Karakter yang dimaksud adalah 

keterpaduan dari empat bagian yaitu olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga.  

Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter dilakukan melalui tiga 

pendekatan utama yaitu berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis 

masyarakat  (Kemendikbud, 2017:27). Jadi Penguatan Pendidikan Karakter dapat 

diterapkan melalui tiga pendekatan utama. Pertama dengan mengintegrasikan 

nilai-nilai PPK ke dalam proses pembelajaran. Kedua mengintegrasikan nilai-nilai 

PPK dengan pembiasaan dan pembentukan budaya sekolah. Ketiga 

mengintegrasikan nilai-nilai PPK dengan berkolaborasi dengan lembaga, 

komunitas, dan masyarakat di luar lingkungan sekolah. 

Penguatan Pendidikan Karakter melalui budaya sekolah berfokus pada 

pembiasaan dan pembentukan budaya yang mengutamakan nilai-nilai utama PPK 

yang menjadi prioritas sekolah (Kemendikbud, 2017:35). Penguatan Pendidikan 

Karakter berbasis budaya sekolah diintegrasikan melalui pembiasaan yang 

keseluruhan menjadi kegiatan di sekolah dan tercermin dari suasana dan 

lingkungan sekolah. PPK berbasis budaya sekolah mengutamakan nilai-nilai 

utama PPK yang menjadi fokus dalam pengembangan pembentukan dan 

penguatan karakter di lingkungan sekolah. Pelaksanaan program PPK akan 

berjalan dengan baik jika mendapat dukungan dari kondisi lingkungan dan budaya 
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sekolah yang kondusif. Menciptakan lingkungan yang kondusif dapat dilakukan 

melalui pembiasaaan yang diterapkan melalui budaya sekolah. 

Budaya sekolah memiliki cakupan yang luas, antara lain mencakup 

kegiatan ritual, harapan, hubungan sosial-kultural, aspek demografi, kegiatan 

kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, proses pengambilan kebijakan, dan interaksi 

sosial (Wiyani, 2013:218). Jadi, budaya sekolah merupakan keadaan lingkungan 

sekolah tempat peserta didik berinteraksi. Interaksi tersebut terikat oleh berbagai 

aturan, norma, moral serta etika yang berlaku di satuan pendidikan. Budaya 

sekolah akan berjalan dengan baik jika semua warga sekolah ikut serta dalam 

kegiatan yang sudah menjadi budaya sekolah dan sesuai dengan nilai , norma-

norma dan tingkah laku.  

Berdasarkan hasil observasi di SDN Purwantoro 1 Malang pada tanggal 27 

Oktober 2017 diperoleh data bahwa sekolah ini sudah melaksanakan program 

Penguatan Pendidikan Karakter melalui budaya sekolah, dimana semua warga 

sekolah harus mematuhi budaya yang berlaku. Hasil wawancara dengan pihak 

sekolah kegiatan yang merupakan budaya sekolah seperti melaksanakan upacara 

setiap hari Senin, berdoa bersama, membaca Asmaul Husna, visi misi sekolah, 

menyanyikan lagu wajib dan mars PPK sebelum pembelajaran, dan melaksanakan 

kegiatan imtaq di Hari Jumat. Selain budaya sekolah di atas pendidikan karakter 

juga dilaksanakan melalui kegiatan sholat berjamaah seperti sholat Dhuhur, Ashar 

dan sholat Jumat. SDN Purwantoro 1 juga memiliki kekhasan atau program 

unggulan yaitu Green School. Setiap tahun sekolah ini menjadi juara mulai di 

tingkat kota, propinsi hingga nasional. Program ini tentu mengikutsertakan 

keaktifan peserta didik untuk menguatkan penerapan nilai-nilai karakter. 
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Terlaksananya budaya sekolah dan penerapan nilai-nilai karakter berdasarkan 

uraian di atas maka sekolah ini dapat dijadikan contoh untuk lembaga pendidikan 

lain. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui 

pelaksanaan dan metode yang diterapkan oleh sekolah tersebut. 

Hasil penelitian tentang pendidikan karakter melalui pengembangan 

budaya sekolah yang dilakukan oleh Khairudin dan Susiwi di Sekolah Islam 

Terpadu Salman Al Farisi Yogyakarta menyimpulkan bahwa sekolah tersebut 

memiliki kesiapan yang sangat rinci dalam menyelenggarakan pendidikan 

berorientasi pada karakter melalui pengembangan model kurikulum pendidikan 

karakter berbasis budaya sekolah. Persamaan penelitian yaitu sama-sama tentang 

karakter dan budaya sekolah. Perbedaannya di penelitian Moh. Khairudin dan 

Susiwi difokuskan pada nilai integratif, produktif, kreatif dan inovatif, qudwah 

hasanah, kooperatif, ukhuwah, rawat, resik, rapi dan sehat, dan berorientasi mutu 

sedangkan yang diteliti berfokus pada nilai Penguatan Pendidikan Karakter yaitu 

religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengkaji mengenai pelaksanaan 

Penguatan Pendidikan Karakter yang dikembangkan melalui budaya sekolah serta 

kendala dan solusi dalam pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter melalui 

budaya sekolah di SDN Purwantoro 1 Malang. Hasil penelitian yang diperoleh 

yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter yang 

dikembangkan melalui budaya sekolah serta kendala dan solusi yang ditempuh 

untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter 

melalui budaya sekolah. Peneliti sehingga mengangkat judul “Analisis 
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Penguatan Pendidikan Karakter melalui Budaya Sekolah di SDN 

Purwantoro 1 Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka dalam 

penelitian di SDN Purwantoro 1 Malang dapat diajukan rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter melalui budaya 

sekolah di SDN Purwantoro 1 Malang? 

2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter 

melalui budaya sekolah di SDN Purwantoro 1 Malang? 

3. Bagaimana solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan 

Penguatan Pendidikan Karakter melalui budaya sekolah di SDN Purwantoro 

1 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter melalui 

budaya sekolah di SDN Purwantoro 1 Malang. 

2. Mendeskripsikan kendala dalam  pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter 

melalui budaya sekolah di SDN Purwantoro 1 Malang. 
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3. Mendeskripsikan solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan

pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter melalui budaya sekolah di SDN

Purwantoro 1 Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang “Analisis Penguatan Pendidikan Karakter melalui

Budaya Sekolah di SDN Purwantoro 1 Malang”, diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan  dalam Penguatan Pendidikan

Karakter melalui budaya sekolah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peserta didik

Memberikan informasi kepada peserta didik tentang Penguatan Pendidikan

Karakter yang dikembangkan melalui budaya sekolah serta meningkatkan

kebiasaan peserta didik untuk bertindak dan bersikap sesuai dengan nilai

karakter yang baik.

b. Bagi Guru

Memberikan wawasan dan motivasi bagi guru untuk mengintegrasikan

karakter dalam proses pendidikan.

c. Bagi Sekolah

Memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan Penguatan Pendidikan

Karakter di sekolah tersebut serta meningkatkan kesadaran pentingnya untuk

mengintegrasikan nilai karakter dalam budaya sekolah.
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d. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan mengenai pentingnya Penguatan Pendidikan Karakter 

melalui budaya sekolah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam 

bahan evaluasi sistem pendidikan. 

 

E. Batasan Penelitian 

Masalah dalam penelitian ini perlu dibatasi dengan jelas sehingga 

mengarahkan perhatian secara seksama pada masalah tersebut, sehingga dalam 

penelitian membatasi masalah pada : budaya sekolah yang dilaksanakan di dalam 

dan di luar kelas pada peserta didik kelas 3A dan 5A, serta berfokus pada 

ekstrakurikuler wajib yang ada di SDN Purwantoro 1 Malang. Peneliti mengambil 

subjek pada kelas 3A dan 5A karena di kelas rendah dan kelas tinggi terdapat 

perbedaan waktu di sekolah. 

 

F. Definisi Operasional 

1. Penguatan Pendidikan Karakter merupakan proses pemberian tuntunan 

kepada peserta didik untuk memperkuat karakter yang dimiliki dan 

menjadikannya manusia seutuhnya, yang berkarakter dalam dimensi hati, 

rasa, pikir, dan raga.  

2. Budaya sekolah merupakan kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan secara 

terus menerus dan disepakati bersama oleh warga sekolah yang terikat oleh 

aturan, norma, moral serta etika yang berlaku di suatu satuan pendidikan. 


