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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Kualitas sumber daya manusia saat ini dirasa kurang, ini dikarenakan 

bersumber dari pendidikan yang kurang tertata, sehingga belum sepenuhnya 

tujuan pendidikan bisa tercapai. Melihat realitas zaman yang semakin modern, 

bahwa dunia pendidikan saat ini dirasa semakin kompleks, sehingga memerlukan 

suatu perbaikan, penataan yang secara integral pada personal yang mampu dan 

tanggap. Bidang pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

kualitas sumber daya manusia Faroh dkk. (2014:99). Namun tantangan yang 

dihadapi saat ini adalah kurangnya penanaman pendidikan karakter terhadap 

individu khususnya pada siswa Sekolah Dasar. Sehingga tiap invidu bersaing 

dengan individu lainnya dalam menghadapi era globalisasi saat ini. 

Dari sinilah peran pendidikan sangat penting dan diperlukan bagi tiap-tiap 

individu yang membutuhkan untuk menghadapi persaiangan di era globalisasi 

melalui pendidikan. Peran pendidikan akan terlihat ketika adanya persaingan diera 

globalisasi saat ini, yaitu tidak hanya dilihat dari segi intelektualnya saja namun 

dilihat dari sikap dan kepribadin siswa. Menurut Majid (2014: 9) adapun salah 

satu prinsip pendidikan yaitu proses pembudayaan dan pemberdayaan siswa 

dalam berlangsungnya sepanjang hayat atas dasar kasih dan sayang. pendidikan 

yang didasari dengan kasih dan sayang seorang guru terhadap siswanya akan 

mampu membawa siswa menjadi siswa yang berkualitas. Sehingga peran guru 
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sangat membantu untuk proses tumbuh kembangnya siswa dengan memahami 

berbagai karakter dari masing – masing siswa.  

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses tumbuh kembang siswa 

untuk mendewasakan diri yang diberikan sebagai bekal pada saat dewasa 

nantinya. Pendidikan tidak hanya mengajarkan suatu pengetahuan saja namun 

juga proses untuk mendewasakan diri, sehingga pada saat dewasa nanti sangat 

berguna bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Pendidikan merupakan proses 

tumbuh, kembang potensi anak dan penataan peraturan dalam diri siswa untuk 

menghadapi suatu persoalaan yang ada pada dirinya serta mengajarkan pula sikap 

dan kepribadian yang baik kepada siswa.  

Menurut Wahyudin (2008:2.4) pendidikan adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh beberapa orang dan sekelompok orang serta lembaga untuk 

membantu individu dan sekelompok orang untuk bisa mencapai suatu tujuan 

pendidikan. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pendidikan tidak hanya 

dilakukan oleh satu orang saja melaikan beberapa orang atau sekelompok orang 

dengan bantuan lembaga pendidikan sehingga individu dan sekelompok orang 

bisa mencapai suatu tujuan pendidikan.  

Penelitian yang dilakukan di Yogyakarta oleh Kusumawardani (2013) 

dengan judul “Implementasi nilai – nilai pendidikan karakter di sekolah menengah 

kejuruan (SMK) Negeri 4 Yogyakarta“. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

pendidikan karakter tidak hanya dilakukan dalam proses pembelajaran saja namun 

dilakukan melalui penanaman karakter yang ada di sekolah dengan tujuan untuk 

merubah suatu perilaku siswa dalam kesehariaannya dengan ditanamkannya nilai 

– nilai karakter melalui kebiasaan di sekolah. Pengimplementasian nilai – nilai 
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karakter tersebut terdapat tahapan – tahapan yang harus dilakukan oleh guru 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh 

nilai – nilai karakter tersebut dapat terlaksana dengan baik dalam menerapkan 

nilai kerja keras, disiplin dan jujur perilaku peserta didik yang merupakan wujud 

internalisasi nilai-nilai karakter dalam diri siswa yang berusaha dikembangkan 

oleh sekolah.  

Sejalan dengan tujuan pendidikan yang tidak lepas kaitannya dengan 

pembentukan karakter anak, maka pendidikan karakter memiliki peran penting 

dalam membentuk kepribadian dan tingkah laku moral anak. Penanaman 

pendidikan karakter dimulai dari usia sekolah. Membentuk kepribadian dan 

tingkah laku moral anak adalah peran utama lembaga pendidikan (Muhtadi, 

2006:2). Berawal dari lembaga pendidikan, anak akan dibimbing dalam 

membentuk kepribadian dan tingkah laku moral yang baik yang masuk dalam 

pendidikan karakter.  

Pada jenjang Sekolah Dasar inilah anak mulai melakukan interaksi dengan 

orang lain dalam lingkup luas dan mulai belajar masuk dalam lingkugan 

masyarakat. Instansi sekolah berperan dalam membimbing siswa melakukan 

penyesuaian diri terhadap lingkungannya (Makhmudah, 2014:41). Dimana 

sebelumnya anak hanya dikenalkan dengan lingkungan keluarga saja, setelah 

masuk dalam jenjang Sekolah Dasar anak akan belajar bagaimana menyesuaikan 

diri dengan lingkungan sekitarnya. Peran Sekolah Dasar sangat membantu dalam 

membangun manusia yang unggul, peran dari Sekolah Dasar itu sendiri sebagai 

wadah untuk membangun dan mengembangkan pola pikir siswa, hati dan perilaku 

siswa.  
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Pendidikan yang kurang menekankan pada aspek pendidikan karakter 

dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan dikalangan siswa. Hal tersebut 

bisa terlihat dengan berbagai masalah yang terus bermunculan yang 

mengakibatkan nilai – nilai karekter siswa menurun. Permasalahan yang sering 

terjadi di kalangan siswa Sekolah Dasar seperti bullying, mencotek, serta 

pertengkaran yang terjadi antara siswa satu dengan yang lainnya. Sebelum 

penelitian di SDN Lowokwaru 3 Malang sudah menerapkan pendidikan karakter 

sejak lama akan tetapi pada saat pembelajaran dikelas siswa masih terlihat ramai,  

ribut dan bertengkar antar teman satu dan lainnya, masih ada sebagian siswa yang 

terlambat ke sekolah, ketika istirahat siswa juga terlihat individual, siswa masih 

memilih dalam berteman, serta kurangnya budaya toleransi.  

Di SDN Lowokwaru 3 Malang sudah menggunakan kurikulum 2013. 

Pendidikan karakter sudah diterapkan sejak kurikulum 1947. Pada kurikulum 

1947 lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bangsa, dan 

bermasyarakat dari pada pendidikan pikiran Wahyuni (2015:234). Pendidikan 

karakter direvisi menjadi penguatan pendidikan karakter pada tahun 2017. Salah 

satu butir nawacita Presiden Joko Widodo adalah memperkuat pendidikan 

karakter bangsa. Presiden Joko Widodo ingin melakukan Gerakan Nasional 

Revolusi Mental (GNRM) yang akan diterapkan diseluruh sendi kehidupan 

berbangsa dan bernegara, termasuk di dalam dunia pendidikan Menurut 

kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia  (2017:1). Sehingga 

penguatan pendidikan karakter (PPK) dianggap sebagai solusi dalam 

mengahadapi suatu permasalahan yang ada dengan ditanamkannya kebiasaan – 

kebiasaan pembelajaran yang baik melalui budaya yang ada di sekolah.  
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Manusia yang unggul ternyata tidak hanya dilihat dari segi kepribadian 

siswa, melainkan dari segi karakter dan tingkah laku anak yang menjadi penentu 

dalam menjadikannya manusia unggul. Anak tidak hanya dilihat dari bagaimana 

tumbuh kembangnya saja, melainkan juga tercipta dari diri anak itu sendiri. 

Menciptakan karakter anak dapat diperoleh melalui penanaman karakter yang ada 

disekolah dengan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter (PPK). Menurut 

kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia  (2017:17) penguatan 

Pendidikan karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan disekolah yang 

memperkuat karakter dengan menyesuaikan falsafah pancasila melalui 

pembentukan transformasi, transmisi, dan mengembangkan potensi anak melalui 

proses etik spiritual, estetik, literasi dan numerasi serta kinestetik. Penguatan 

pendidikan karakter memiliki lima nilai diantaranya religius, nasionalis, mandiri, 

gotong royong, dan integritas. 

Penanaman kebiasaan yang baik dapat diperoleh dari budaya sekolah yang 

mengupayakan agar proses penguatan pendidikan karakter tersebut dapat berhasil. 

Membiasakan siswa dengan membaca asmaul husna sebelum memasuki ruang 

kelas merupakan pembiasaan pendidikan karakter pada aspek nilai religius. 

Adanya kebiasaan – kebiasan yang dilaksanakan melalui budaya disekolah 

diharapkan agar anak bisa mempraktekkan kebiasaan yang baik dalam kehidupan 

sehari-hari. Pembiasaan yang terjadi tidak semata-mata langsung terlihat 

perubahannya melainkan membutuhkan sebuah proses. Menurut Darmayanti dkk. 

(2014:224) Perlu adanya proses yang dilakukan secara terus menerus dan 

berkesinambungan dalam membentuk karakter siswa menjadi matang dan unggul.  
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Melihat permasalahan yang ada penguatan pendidikan karakter sebagai 

penentu untuk proses perubahan karakter siswa menjadi lebih baik melalui budaya 

- budaya yang diterapkan disekolah, salah satu unsur keberhasilan anak dalam 

merubah karakter siswa adalah guru. Guru sebagai pengantar, pendidik, menjadi 

sosok figur pandangan siswa serta menjadi patokan bagi anak tentunya sangat 

mempengaruhi pada diri siswa.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan pada 

tanggal 6 sampai 8 November 2017, SDN Lowokwaru 3 telah berupaya untuk 

melaksanakan penguatan pendidikan karakter. Ibu Ar selaku guru di SDN 

Lowokwaru 3 Malang selalu berusaha untuk menanamkan karakter melalui 

budaya yang ada pada sekolah. Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

tersebut dapat dilakukan dalam berbagai hal diantaranya dapat dilakukan melalui 

perintah ataupun perlakuan. Berdasarkan hasil observasi awal, sudah 

dilaksanakannya pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui budaya yang 

ada pada sekolah. Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter merupakan salah 

satu budaya yang dilaksanakan dengan 5 hari sekolah dengan jam pulang yang 

berbeda untuk kelas I dan II kegiatan belajar berakhir (pulang sekolah) pukul 

12.45, untuk kelas III 13.20 dan kelas IV, V dan VI kegiatan belajar berakhir 

(pulang sekolah) pukul 14.20 di SDN Lowokwaru 3 Malang.  

Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui budaya sekolah yang 

dilakukan di SDN Lowokwaru 3 Malang guna untuk merubah karakter anak 

dengan kebiasaan – kebiasaan yang dilakukan melalui budaya yang ada disekolah, 

dari kegiatan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter tersebut sudah 

dilaksanakan di SDN Lowokwaru 3 Malang. Salah satu kegiatan pelaksanaanya 
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seperti siswa menerapkan nilai karakter religius diaplikasikan dengan siswa 

melaksanakan sholat dhuha berjamaaah. Nilai karakter religius merupakan nilai 

karakter yang mencerminkan keberimanan terhadap tuhan yang maha Esa yang 

menjalankan ajaran agama yang dianutnya, menghargai perbedaan agama, serta 

menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap agama dan kepercayaan agama lain. 

Nilai karakter nasionalis yang artinya menempatkan kepentingan bangsa dan 

negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya dari cara berpikir, bersikap, 

menjaga lingkungan, tanah air, budaya, ekonomi, berkorban, unggul, kepedulian, 

politik bangsa, serta menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. Nilai 

karakter mandiri merupakan nilai sikap dan karakter yang tidak bergantung 

terhadap orang lain yang menggunakan tenaga, pikiran, keberanian, kreatif, kerja 

keras, tangguh, serta waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, cita-cita yang 

menjadi pembelajran sepanjang hayat.  

Nilai – nilai utama dalam penguatan pendidikan karakter selanjutnya yaitu 

nilai karakter gotong royong merupakan nilai yang mencerminkan tindakan yang 

saling membantu, bahu membahu tentang persoalan guna untuk menyelesaikan 

bersama, terjalinya komunikasi yang baik, memberikan bantuan tanpa adanya 

perintah. Dilanjutkan dengan nilai yang terakhir yaitu nilai karakter integritas 

merupakan nilai yang memiliki komitmen dan kesetian pada nilai-nilai 

kemanusian dan moral yang mendasari perilaku upaya untuk menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya baik berupa perkataan ataupun 

perbuatan. 

Mengingat pentingnya penguatan pendidikan karakter (PPK) saat ini, tentu 

akan menarik apabila dilakukan penelitian terkait sejauh mana pelaksanaan 
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penguatan pendidikan karakter melalui budaya yang ada di sekolah. Diharapkan 

dengan dilakukannya penelitian ini maka akan terlihat langsung bagaimana 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter khususnya yang berkaitan dengan 

budaya yang ada pada sekolah. Penguatan pendidikan karakter (PPK) di SDN 

Lowokwaru 3 Malang belum ada yang meleliti dan dirasa penting untuk 

dilakukan penelitian khususnya melalui budaya sekolah. 

Sekolah yang menjadi setting dalam penelitian ini adalah SDN 

Lowokwaru 3 Malang. Dipilihnya SDN Lowokwaru 3 Malang ini karena sekolah 

tersebut sudah menerapkan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

khususnya melalui budaya yang ada pada sekolah. Selain itu SDN Lowokwaru 3 

juga menjadi salah satu sekolah yang favorit di kota Malang yang menekankan 

pada pembentukan karakter siswa.  

Berdasarkan pemaparan hasil observasi awal tersebut dapat diketahui 

bahwa pelaksanaan penguatan pendidikan karakter sudah diterapkan di SDN 

Lowokwaru 3 Malang. Dengan demikian penelitian ini bermaksud untuk 

mengetahui lebih lanjut terkait pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di 

SDN Lowokwaru 3 Malang khususnya melalui budaya yang ada pada sekolah. 

Sehingga peneliti mengangkat judul yaitu “ Analisis Pelaksanaan Penguatan 

Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah di SDN Lowokwaru 3 Malang”. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pelaksanaan penguatan pedidikan karakter melalui budaya 

sekolah di SDN Lowokwaru 3 Malang ? 
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2. Bagaimana kemunculan karakter siswa dalam pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter melalui budaya sekolah di SDN Lowokwaru 3 

Malang ?  

3. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter melalui budaya sekolah di SDN Lowokwaru 3 

Malang ?  

4. Bagaimana solusi yang diberikan dalam pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter melalui budaya sekolah di SDN Lowokwaru 3 

Malang ? 

C. Tujuan penelitian  

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang 

menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pelaksanaan penguatan pedidikan karakter melalui budaya 

sekolah di SDN Lowokwaru 3 Malang 

2. Mengetahui kemunculan karakter siswa dalam pelaksanaan penguatan 

pedidikan karakter melalui budaya sekolah di SDN Lowokwaru 3 Malang.  

3. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penguatan pedidikan karakter 

melalui budaya sekolah di SDN Lowokwaru 3 Malang.  

4. Mengetahui solusi dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

melalui budaya sekolah di SDN Lowokwaru 3 Malang  

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaaat bagi seluruuh 

pihak, baik secara langsung atau tidak langsung.  
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1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter melalui budaya di sekolah.  

b. Sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan penguatan pendidikan 

karakter melalui budaya di sekolah. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi kepada sekolah, penelitian ini bisa dijadikan masukan dan evaluasi 

dalam pelaksanaan pengutan pendidikan karakter melalui budaya 

sekolah.  

b. Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam penanaman 

pendidikan karakter yang ada di sekolah.  

c. Bagi siswa, hasil dari penelitian ini siswa mampu menumbuhkan 

kebiasaan yang baik melalui pembiasaan karakter yang ada di sekolah.  

d. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman serta ide untuk melakukan penelitian. 

e. Bagi pembaca, dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui budaya sekolah. 

E. Batasan Penelitian  

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter berbasis budaya sekolah khususnya siswa kelas IA, IIC, IIIC, 

IVB, VB Dan VIB bentuk pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui 

budaya sekolah diantaranya nilai karakter religius, nilai karakter nasionalisme, 

nilai karakter mandiri, nilai karakter gotong royong, serta nilai karakter integritas, 

salah satu contoh karakter yang muncul dalam pelaksanaan penguatan pedidikan 
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karakter melalui budaya sekolah kegiatan yang dilakukan siswa salah satunya 

yaitu nilai karakter religius siswa melaksanakan kegiatan sholat dhuha berjamaah 

dan nilai karakter nasionalis siswa menyanyikan lagu Indonesia raya sebelum 

memasuki ruang kelas, faktor penghambat dalam pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter melalui budaya sekolah, serta solusi yang diberikan dalam 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui budaya di sekolah. 

Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter ini di lakukan selama 5 hari sekolah. 

F. Definisi Operasional 

Penegasan istilah digunakan agar tidak terjadi kesalahan pengertian dalam 

memahami hasil penelitian ini, maka istilah penting dalam penelitian ini akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pendidikan karakter adalah suatu upaya untuk mendorong anak kearah yang 

lebih baik dengan penanaman kebiasaan – kebiasan berdasarkan nilai dan 

moral yang dipertanggungjawabkan, sehingga anak memiliki kesadaran dan 

pemahan yang tingggi dengan mewujudkan dalam tindakan nyata dalam 

kehidupan sehari hari. 

2. Penguatan pendidikan karakter adalah pengembangan pendidikan yang 

menjadi suatu keharusan bagi siswa terutama di pendidikan Sekolah Dasar 

tidak hanya menjadikan siswa yang cerdas, juga mempunyai karakter yang 

baik dan sopan santun yang menjadikan diri siswa menjadi lebih bermakna 

bagi dirinya ataupun orang lain.  

3. Penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah adalah penanaman 

berbagai bentuk kebiasaan yang ada pada sekolah yang menjadi model tata 
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kelola sekolah, dengan adanya pengembangan peraturan dan regulasi yang 

mendukung Penguatan Pendidikan Karakter. 

4. Budaya Sekolah adalah suatu pola asumsi-asumsi dasar, nilai, keyakinan, dan 

kebiasaan – kebiasaan yang dipegang bersama sebuah kelompok penghuni 

sekolah, yang diyakini dan terbukti untuk digunakan menghadapi berbagai 

masalah dengan beradaptasi terhadap lingkungan dan melakukan integrasi 

internal, sehingga pola nilai asumsi tersebut bisa dijarkan kepada anggota 

baru.  

 




