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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan 

manusia. Proses pendidikan terjadi sepanjang kehidupan manusia sejak ia 

lahir hingga meninggal. Pendidikan dapat berlangsung di manapun, baik di 

rumah, di sekolah, maupun di lingkungan. Undang-Undang No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan 

bahwa“Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” 

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.  

Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan George F. Kneller 

bahwa dalam arti luas pendidikan menunjuk pada suatu tindakan atau 

pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan 

pertumbuhan atau perkembangan jiwa (mind), watak (character), atau 

kemampuan fisik (physical abilty) individu. Pendidikan mempunyai peran 

yang besar dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia. Pendidikan 
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tidak hanya mentransformasikan pengetahuan saja, tetapi juga mempunyai 

peran dalam membentuk karakter bangsa (Dwi Siswoyo, 2008: 17). 

Pendidikan hendaknya membentuk insan yang cerdas dan 

berkarakter, sehingga akan menciptakan bangsa yang unggul dalam 

prestasi dan santun berinteraksi sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Hal 

ini juga dipertegas oleh Bung Karno (Muchlas dkk, 2013:1) yang 

menyatakan bahwa, bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan 

pembangunan karakter (character buliding) karena character building 

inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju dan 

jaya serta bermartabat. Kalau character building ini tidak dilakukan, maka 

bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli. 

Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia selalu berkembang dan 

berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan yang dimaksud 

adalah pengembangan ke arah sistem pendidikan yang lebih baik. Kondisi 

yang ada saat ini dan antisipasi terhadap masa depan menuntut 

penyesuaian dan perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum yang terjadi 

pada tahun 2013 menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia terus 

mengembangkan sistem pendidikan yang berkualitas. Pengembangan 

kurikulum 2013 ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pengembangan kurikulum 

2013 merupakan lanjutan kurikulum sebelumnya yang mencakup aspek 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara terpadu. Di dalam kurikulum 

tersebut dirumuskan secara terpadu kompetensi sikap, pengetahuan, dan 
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keterampilan yang harus dikuasai peserta didik.Selain itu, peserta didik 

tidak hanya diharapkan bertambah pengetahuan dan wawasannya, tetapi 

juga meningkat kecakapan dan keterampilannya serta semakin mulia 

karakter dan kepribadiannya atau yang berbudi pekerti luhur.  

Akan tetapi, pelaksanaan pendidikan di Indonesia belum sesuai 

dengan amanah Undang-Undang Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional yaitu pendidikan yang tidak hanya 

membentuk insan yang cerdas, namun juga berkarakter. Pengembangan 

aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan semestinya berjalan dengan 

seimbang. Dunia pendidikan kita menitikberatkan pada aspek pengetahuan 

(kognitif), dan mengabaikan aspek nilai/sikap peserta didik dalam 

pembelajaran. Pendidikan yang hanya berorientasi pada “angka”. Hal 

tersebut menunjukkan ketidaksesuaian dengan amanah undang-undang 

tersebut.  

Proses pendidikan karakter dapat diibaratkan dalam sebuah kalimat 

bahwa apa yang ditanam sama seperti apa yang nanti diperoleh. Ibarat 

tersebut berarti bahwa pembentukan karakter anak ketika masih dalam 

tahap pembentukan kepribadian sangat berpengaruh terhadap 

kepribadiannya di masa depan. Anak usia sekolah dasar merupakan anak 

yang sedang berkembang dan merupakan masa yang tepat untuk 

menanamkan karakter-karakter yang baik. Anak pada masa ini biasa 

meniru atau mengikuti nilai dan perilaku yang ada di sekitarnya. 
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Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) akan menjadi 

motor  utama  kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan 

kebudayaan. Sebagai  upaya  menguatkan pondasi mental generasi 

penerus, PPK harus disegerakan dengan perhitungan matang. Sampai akhir 

tahun 2016, PPK telah diimplementasikan di 542 sekolah di 34 provinsi. 

Penguatan 5 nilai utama karakter, diantaranya religius, nasionalis, mandiri, 

gotong royong, dan integritas pada 3 kegiatan inti (intrakurikuler, 

kokurikuler, ekstrakurikuler) akan menjadi praktik penerapan di sekolah 

percontohan  PPK tersebut. Ditargetkan sampai dengan 2020 seluruh 

sekolah di Indonesia telah menerapkan pendidikan karakter. Salah satu 

dampak program PPK adalah pergeseran peran kepala sekolah yang lebih 

menjurus pada bidang manajerial, dan guru sebagai inspirator bagi peserta 

didik.  Kepala sekolah menjadi teladan kepemimpinan dan  mendukung 

ekosistem pendidikan di sekolah. Program PPK mendorong partisipasi 

masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam penguatan pendidikan 

karakter di sekolah. Dengan prinsip gotong royong, sekolah, masyarakat, 

dan pemangku kepentingan lainnya bekerjasama untuk mewujudkan 

ekosistem pendidikan yang berkarakter. Sejalan dengan nawacita dalam 

memperteguh kebhinekaan dan melakukan restorasi sosial Indonesia, 

pemerintah terus menguatkan peran kebudayaan dalam pendidikan 

nasional (http://www.tribunnews.com/nasional/2016/12/30/tahun- 2017-

mendikbud-genjot-penguatan-pendidikan-karakter). 

http://www.tribunnews.com/nasional/2016/12/30/tahun-
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Karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak 

atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang 

membedakan dengan individu lain (M. Furqon dkk 2010:9). Sedangkan 

pendidikan karakter sebagai the deliberate effort to help people 

understand, care about, and act upon core ethical values, dimana dalam 

hal ini mengandung tiga aspek yaitu pengetahuan, hati/ rasa dan tindakan 

atas dasar nilai yang menjadi acuannya (Lickona, 1991). Aspek-aspek 

yang perlu dibangun dalam menerapkan pendidikan karakter di sekolah 

yaitu perhatian tanpa batas di sekolah, menciptakan kultur moral positif di 

sekolah, dan melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai partner dalam 

pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter adalah disiplin yang berkembang dengan 

usaha yang disengaja untuk mengoptimalkan siswa berperilaku etis. 

pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan 

dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai 

dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut 

dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warganegara 

yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif (fitri 2010:4) Sedangkan 

menurut Samani dkk (2012:45) pendidikan karakter adalah proses 

pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia 

seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan 

karsa. 
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Selama ini, pendidikan informal terutama dalam lingkungan 

keluarga belum memberikan kontribusi berarti dalam mendukung 

pencapaian kompetensi dan pembentukan karakter peserta didik. 

Kesibukan dan aktivitas kerja orang tua yang relatif tinggi, kurangnya 

pemahaman orang tua dalam mendidik anak di lingkungan keluarga, 

pengaruh pergaulan di lingkungan sekitar, dan pengaruh media elektronik 

ditengarai bisa berpengaruh negatif terhadap perkembangan dan 

pencapaian hasil belajar peserta didik. Salah satu alternatif untuk 

mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pendidikan karakter 

terpadu, yaitu memadukan dan mengoptimalkan kegiatan pendidikan 

informal lingkungan keluarga dengan pendidikan formal di sekolah. 

Dalam hal ini, waktu belajar peserta didik di sekolah perlu dioptimalkan 

agar peningkatan mutu hasil belajar dapat dicapai, terutama dalam 

pembentukan karakter peserta didik. Dengan penelitian ini, diharapkan 

dapat ditemukan model penguatan pendidikan karakter dengan pendekatan 

informal yang dapat diterapkan di lingkungan Pendidikan SDN Mojolangu 

2 Malang pada khususnya, dan seluruh elemen pendidikan dasar pada 

umumnya. Penelitian tentang pendidikan karakter telah berkembang pesat. 

Hal ini menjadi kenyataan yang perlu diapresiasi oleh kaum pendidik, 

sebab dapat menjadi indikasi bahwa banyak pendidik yang setuju jika 

pendidikan karakter harus lebih digalakkan. 

Bangsa Indonesia seolah-olah kehilangan jati dirinya. Nilai-nilai 

luhur budaya bangsa yang sejak dahulu kala dimiliki dan sebagai 
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pembentuk jati diri anak bangsa yang berkarakter kini mulai luntur 

terdesak oleh budaya timur yang tidak sesuai dengan budaya Bangsa 

Indonesia. Budaya luar yang kental dengan keglamoran lebih disukai oleh 

anak-anak remaja saat ini dan pada akhirnya budaya dalam negeri yang 

harus dikalahkan. Beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan budaya 

luhur ndonesia adalah perilaku seks bebas, minum-minuman keras, dan 

ketergantungan pada NAPZA. Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan 

Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan 48 dari seribu kehamilan di 

perkotaan terjadi pada kelompok remaja usia 15-19 tahun (Irma mulya, 

2015:6). Hal tersebut sangat mencemaskan dan diperlukan upaya tepat 

untuk mengatasinya.  

Berbagai krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia 

menunjukkan bahwa bangsa ini sedang berada di sisi kehancuran. Thomas 

Lickona (Darmiyati Zuchdi dkk, 2009:38) mengungkapkan bahwa sebuah 

bangsa sedang menuju jurang kehancuran, jika memiliki sepuluh tanda-

tanda sebagai berikut, 1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, 2) 

penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk,  3) pengaruh peer-

group yang kuat dalam tindak kekerasan, 4) meningkatnya perilaku 

merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol dan seks bebas, 5) 

semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, 6) menurunnya etos 

kerja, 7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, 8) 

rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, 9) 

membudayanya ketidakjujuran,  10) adanya rasa saling curiga dan 
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kebencian di antara sesama. Sepuluh tanda tersebut merupakan tanda 

kehancuran suatu bangsa. Apa yang dinyatakan Thomas Lickona di atas 

hampir semuanya terjadi di Indonesia. 

Dari berbagai permasalahan yang dialami bangsa Indonesia, 

diperlukan adanya revolusi mental untuk membangun karakter bangsa. 

Pendidikan karakter diperlukan untuk mengatasi krisis karakter. 

Pendidikan karakter perlu diterapkan di berbagai segi kehidupan. Salah 

satu lembaga yang dianggap efektif untuk mengembangkan pendidikan 

karakter adalah lembaga pendidikan. Menurut Kemendiknas (Agus 

Wibowo, 2012:17), pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat 

preventif karena pendidikan membangun generasi baru bangsa menjadi 

lebih baik.  

Salah satu SD di kota Malang yang menerapkan Kurikulum 2017 

sejak awal diberlakukannya kurikulum tersebut adalah SD Negeri 

Mojolangu 2 Malang. Sekolah tersebut sudah menerapkan kurikulum 

2017. Siswa kelas I dan IV yang sudah naik kelas ke kelas II dan V 

mendapatkan keberlanjutan atas apa yang mereka pelajari sebelumnya 

melalui penerapan kurikulum 2017. Sehingga siswa terbiasa dengan 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2017. Berdasarkan hal ini, peneliti 

melakukan observasi di kelas IV SDN Mojolangu 2 Malang. Alasan lain 

peneliti melakukan observasi di kelas IV adalah karena guru kelas IV 

mengembangkan penguatan pendidikan karakter yang khas dan berbeda 

dengan kelas lainnya sehingga pengembangan karakter yang diterapkan 
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oleh guru dapat berkembanag sejak usia di kelas IV sehingga menciptakan 

peserta didik yang berpikir logis atau nalar. 

Pentingnya pendidikan karakter di sekolah tersebut menarik 

peneliti untuk mendalami tentang implementasi pendidikan karakter dalam 

proses pembelajaran di Kelas IV SDN Mojolangu 2 Malang. Peneliti juga 

ingin mengetahui tentang nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam 

pembelajaran di kelas IV SDN Mojolangu 2 Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti 

di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana implementasi penguatan pendidikan karakter pada 

pembelajaran tematik di kelas IV SDN Mojolangu 2 Malang? 

2. Apakah hambatan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan 

penguatan pendidikan karakter di kelas IV SDN Mojolangu 2 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan utama dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan implementasi penguatan pendidikan karakter pada 

pembelajaran tematik di kelas IV SDN Mojolangu 2 Malang. 
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2. Mendeskripsikan hambatan yang dihadap guru dalam 

mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter pada 

pembelajaran tematik di kelas IV SDN Mojolangu 2 Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang dilaksanakan di SD Mojolangu 2 Malang, 

Kecamatan Lowokwaru, Malang     memiliki beberapa manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini digunakan untuk mengembangkan kelimuan dan 

wawasan dalam kegiatan ilmiah. Pengembangan keilmuan ini dengan 

meneliti bagaimana implementasi penguatan pendidikan karakter pada 

pembelajaran tematik kelas IV di Sekolah Dasar. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

1. Memberi gambaran sejauh mana implementasi penddikan 

karakter dalam proses pembelajaran tematik di sekolah 

tersebut. 

2. Meningkatkan motivasi guru untuk mengintegrasikan 

pendidikan karakter dalam proses pembelajaran.  

b. Bagi Sekolah 

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran sejauh mana 

implementasi pendidikan karakter di sekolah tersebut. 
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2. Meningkatkan kesadaran pentingnya untuk mengintegrasikan 

nilai-nilai karakter dalam pembelajaran, perumusan kebijakan 

dan program kegiatan sekolah.  

 

E. Batasan Penelitian 

 Hal ini peneliti ingin meneliti 

1. Proses Implementasi Penguatan pendidikan karakter pada 

pembelajaran tematik di kelas IV SDN Mojolangu 2 Malang. 

2. Faktor yang menyebabkan hambatan yang dihadapi guru dalam 

mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter pada 

pembelajaran tematik di kelas IV SDN Mojolangu 2 Malang. 

 

F. Definisi Operasional 

  Berdasarkan latar belakanag masalah yang sudah di uraikan di atas 

maka definisi operasional ini adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi  

Implementasi adalah pelaksanaan dari suatu perencanaan untuk 

mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Nilai-nilai pendidikan 

karakter meliputi komponen pengetahuan, kecerdasan, atau kemauan 

an tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun 

kebangsaan sehinga menjadi manusia insan kamil. 
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2. Pendidikan karakter 

merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu 

tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. 

3. Pembelajaran tematik 

Pembelajaan tematik merupakan pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




