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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Karakter merupakan suatu kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang dalam 

diri manusia yang bisa dirubah dengan perilaku yang bisa mencerminkan 

kebaikan dalam diri manusia. dindonesia karakter sangatlah diutamakan 

khususnya dilingkup pendidikan, Pendidikan karakter memang diutamakan 

dibanding dengan disiplin ilmu yang lain maka bagi peserta didik 

khusunya,sedangkan menurut bahasanya karakter adalah sebuah sistem keyakinan 

dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang individu. oleh sebab itu dapat 

diketahui, maka dapat diketahui pula bagaimana individu tersebut akan sikap 

untuk kondisi-kondisi tertentu. Dilihat dari sudut pengertian karakter, Akhlak 

tidak memiliki perbedaan yang signifikan keduanya diartikan sebagai suatu 

tindakan yang terjadi tanpa ada lagi pemikiran karena sudah tertanam dipikiran 

dan dengan kata lain, keduanya bisa disebut dengan kebiasaan. Menurut Maxwell 

2013:23, karakter Sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan dengan sekedar 

perkataan lebih dari hal tersebut, karakter merupakan pilihan yang dapat 

menentukan sebuah tingkatan kesuksesan dari seseorang.  

Menurut Soedarsono 2014:21 pengertian karakter adalah berubahnya 

perilaku,Akhlak yang dilakukan oleh seseorang sehingga bisa di terima di 

lingkungan yang kemudian dipadukan dengan nilai-nilai yang ada di dalam diri 

seseorang dan menjadi nilai interinsik yang terwujud di dalam sistem daya juang 

yang kemudian mendasari sikap,perilaku dan pemikiran seseorang. 
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Dalam pendidikan seperti sekarang pentingnya pendidikan karakter 

memang sangat diperlukan oleh guru dan peserta didik. karakter siswa  yang 

mungkin semakin menurun disebabkan oleh beberapa faktor selain faktor 

lingkungan, faktor pergaulan juga mempengaruhi perkembangan pola pikir dan 

tingkah laku anak,tugas seorang guru selain mengajar adalah mendidik, 

mengajarkan perilaku yang baik seperti selalu sopan santun kepada orang lain dari 

hal itulah muncul sikap dan tugas seorang guru yang sebenarnya. Peserta didik 

pada saat ini kurangnya pengetahuan dan sosialisasi dalam pendidikan 

karaktermereka masih sering memandang sebelah mata yang berkaitan tentang 

karakter membuat Peserta didik mengalami degradasi karakter dan tingkah laku. 

tugas guru untuk memberi arahan kepada peserta didik agar pendidikan bela 

negara bisa berjalan dan bisa rubah ke arah positif dalam membentuk karkter 

peserta didik 

Menurut Rousseau (2009:21) pendidikan bela negara dapat dijadikan 

bentuk pendidikan yang dapat menerapkan nilai karakter yang merupakan 

penerapan dari nilai kejujuran, kedisplinan, religius dan toleransi. bela negara 

diartikan sebagai cinta terhadap tanah air, seiring teknologi mulai berkembang 

pesat pendidikan belanegara hanya sebagai pelajaran penguat saja selain daripada 

itu harusnya pendidikan bela negara harusnya diterapkan dan dimasukan dalam 

kurikulum agar peserta didik tahu dan mengetahui pentingnya mencintai tanah air 

yang menjadi pondasi awal sejak dini. Seiring teknologi semakin maju pesat tugas 

seorang guru harus bijak terhadap murid nya, dikuatkan disaat istirahat contoh 

belanegara yang ada di sekolah, di ajarkan cara membuang sampah agar 

membuangnya ditempat sampah, tidak mengotori lingkungan kelas masih 
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banyaknya siswa kurang menjaga lingkungan dan kelasnya disebabkan kurang 

nya memahami nilai-nilai terhadap lingkungan sekolah ruang kelas selain itu 

kurang nya memahami siswa terhadap peraturan yang ada di sekolah, penggunaan 

atribut ketika upacara bendera dari kebiaaan itu menjadikan siswa tersebut 

kurangnya mentaati peraturan yang ada di lingkungan sekolah. 

Tugas seorang guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik dan 

sebagai contoh yang baik bagi peserta didik. Sehingga peserta  memiliki karakter 

yang baik tentunya juga  mengetahui dan memahami latar belakang peserta didik, 

mengetahui sifat masih masing peserta didik yang memiliki beragam sifat  dari 

kurangnya perhatian dari orang tua, hidup dengan saudaranya, peran orang tua 

juga harus lebih utama mengetahui pertumbuhan dan perkembangan selain itu jika 

ada masalah di lingkungan rumah  konsultasi kepada kepala sekolah maupun guru 

kelas bagaimana perkembangan anaknya ketika di sekolah agar orang tua bisa 

memperhatiakan perkembangannya ketika di lingkungan  rumah dan pergaulan 

nya pengaruh teman juga mempengaruhi perkembangan anak pergaulan yang baik 

maka akan berdampak baik pula pergaulan anak sangat mempengaruhi karakter 

dan perkembangan anak sekali orang tua tidak memperhatiakan pergaulan 

anaknya maka akan mengalami perubahan dengan adanya faktor tersebut. 

Peran Seorang guru tidak hanya mengajar tetapi harus mengetahui 

perkembangan peserta didik ketika berada di lingkungan sekolah dan saat 

mengajar dikelas, bagaimana peserta didik bertingkah laku, merespon guru saat 

mengajar, sikap duduk yang baik mungkin hanya hal itu guru bisa 

mengamati,menegur dan menilai, seharunya pemerintah memasukan pendidikan 

karakter  di kurikulum dimana dari pembelajaran pendidikan karakter dan berbudi 
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pekerti luhur yang baik selain pelajaran pendidikan kewarganegaran menjadikan 

point tersendiri pada hakikatnya beretika,bertata krama jauh lebih penting daripada 

ilmu pengetahuan, karena ilmu bisa di cari dimana saja di rumah, disekolah,tempat-

tempat kursus tidak untuk pendidikan karakter, peserta didik di beri pelajaran tentang 

etika makan atau etika belajar maka akan mereka terapkan sampai kapanpun, masa 

anak-anak masa berkembangnya untuk meniru sesuatu yang mereka contoh akan 

berdampak juga perkembangan dan pertumbuhanya.dengan infromasi yang sudah 

tersimpan di dalam ingatannya dan mengaitkannya atau menata ulang serta 

mengembangkan informasi tersebut untuk mencapai suatu tujuan atau menemukan 

suatu penyelesaian dari suatu keadaan yang sulit dipecahkan. 

Melihat kenyataan saat ini banyak peserta didik belum memiliki karakter 

yang baik maka dari itu tugas guru yang harus memperhatikan ketika saat 

mengajar dan saat berada di lingkungan sekolah dampaknya sangat berpengaruh 

terhadap peserta didik,  tugas guru tidak hanya mengajar saja tetapi juga  

mendidik agar menjadi pribadi yang baik dan berakhlaq pembelajaran karakter 

sejak dini merupakan tugas seorang guru selain memberikan pelajaran formal 

selain itu pendidikan karakter tidak masuk dalam kurikulum tetapi hal ini 

sangatlah penting pada khususnya peserta didik tanpa adanya nilai-nilai karakter 

yang di ajarkan oleh guru maka akan melemah juga karakter siswa itu sendiri 

Karakter seseorang sangatlah yang paling utama dibandingkan yang lain. 

Membentuk sikap perilaku dan kepribadian seseorang harus diberikan 

sejak dini agar menjadi pondasi yang kokoh agar siswa mampu dan mengerti 

bagaimana bersikap dan berperilaku yang baik bagaimana cara beretika kepada 
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teman, guru dan orang tua dirumah,hal inilah yang menjadi dasar seorang guru 

untuk mendidik dan mengajari untuk berkarakter berbudi pekerti luhur yang baik, 

pada hakikatnya orang berakhlak lebih mulia dari pada orang yang ber ilmu, 

kedudukan nya jauh lebih tinggi akhlak yang baik, bagaimana sikap guru 

mendidik siswanya agar lebih baik dan memiliki budi pekerti luhur yang 

berkarakter seiring majunya jaman dan teknologi yang sangat berkembang pesat, 

inilah yang menjadi tugas seorang guru dan orang tua agar mendidik anak-

anaknya dengan baik mengajari bersikap dan  berperilaku yang baik terhadap 

siapapun, ber tumbuhnya nilai karakter siswa dengan hal-hal kecil terlebih dahulu, 

mengajari bagaimana berdsiap sopan santu ktika dikelas,etika makan harus duduk, 

tidak boleh mencoret coret tembok dan membuang sampah pada tempatnya 

Pendidikan karakter pada saat ini sangatlah kurang dan perlu dicari solusi untuk 

mengatasi  karena peserta didik pada saat ini sudah terpengaruh oleh kemajuan 

teknologi semakin maju guru harus memiliki kreatifitas dan cara yang terbaik untuk 

mendidik  peserta didiknya Menurut Guru Kelas, ada dua faktor yang mempengaruhi 

karakter anak faktor pergaulan setiap hari nya dan faktor lingkungan memang harus 

saling mendukung antara faktor pergaulan dan lingkungan jika kedua faktor itu baik, 

baik pula perkembangan anak tersebut jika buruk dua faktor tersebut maka akan 

terpengaruh juga terhadap perkembangan nya (W/GK/S/2019). 

Berdasarkan hasil observasi untuk mengetahui karakter siswa kelas III 

peneliti melakukan observasi melihat secara langsung untuk  mengetahui ciri ciri 

yang ada di sekolah tersebut  apa yang menjadi ciri khas sekolah tersebut 

sehingga peneliti bisa menyimpulkan dan mengatahui karakter yang ada di 

sekolah tersebut kondisi sekolah sarana dan prasarana nya tentunya mengetahui 
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karakter siswa yang ada di lingkungan sekolah tersebut  dan hasil wawancara 

yang di lakukan peneliti olehkepala sekolah,guru kelas III dan siswa kelas III pada 

tanggal semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019 menunjukkan bahwa tingkat 

pertumbuhan dan pekembangan anak harus di perhatikan oleh seorang 

guruberbagai karakter oleh sebab itu karakter yang muncul juga  setiap perseta 

didik memiliki keunikan masing masing bela negara dan harus di terapkan di 

Sekolah dasar sebagai pondasi awal langkah awal untuk peserta didik contohnya 

saja, bagaimana perilakunya di kelas, Sejauh mana siswa mendengarkan guru 

ketika guru menerangkan pelajaran nya, membuang sampah perlu di tegakan 

peduli lingkungan contohnya merawat Tanaman yang ada di depan 

kelas,membuang sampah pada tempatnya,tidak mencoret-coret tembok kelas, 

bangku,maupun kursi memang mengajarkan kepada peserta didik harus dengan 

kesabaran, dari  agar peserta didik mengetahui dan paham dengan nilai nilai. 

 Pendidikan karakter selain itu bisa memperkuat pendidikan belanegara 

yang harus diterapkan sejak dini Sebagai langkah awal  kepedulian siswa merawat 

tanaman, kelas  dan lingkungan sekolah agar tetap bersih menciptakan lingkungan 

sekolah hijau yang selalu di terapkan Dinas Pendidikan Kota Malang di seluruh 

sekolah dasar perlu ditingkatkan lagi agar mencapai tujuan lingkungan hijau. 

tugas seorang guru untuk menerapkan kegiatan pembelajaran diSekolah dasar 

khusus nya SDN Mojolangu 3 sudah mengimplementasikan kurikulum 2013 

dengan memfasilitasi peserta didik yang mengarah pada kemampuan berpikir 

peserta didik menuju tingkatan yang lebih tinggi melalui pembelajaran pendidikan 

karakter. guru memiliki kewajiban yang sangat penuh kepada peserta didik selain 

mendapatkan pelajaran formal mendapatkan pendidikan non formal, karena 
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karakter sangat harus dilakukan oleh seorang guru mengingat perkembangan 

jaman semakin maju dan perkembangan teknologi semakin maju 

 Peserta didik jaman sekarang sangatlah berbeda dengan anak jaman 

dahulu, anak jaman dahulu mungkin dengan bermain mereka bisa mengerti 

sesuatu tentang pertemanan atau untuk bersenda gurau, Berbeda hampir 

kebanyakan  anak sekarang faktor oang tua membebaskan anak-anaknya untuk 

bermain sendiri dan memfasilitasi nya dengan penuh contohnya maraknya  seiring 

teknologi semakin maju di kalangan sekolah dasar bahkan anak-anak kelas rendah 

kelas 1-3 sudah paham terhadap aplikasi aplikasi sangatlah mudah untuk bermain 

game, aplikasi yang semakih meluas mungkin seumuran mereka belum begitu 

tahu dan paham maka dari itu tugasnya orang tua ketika di rumah untuk 

mengawasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, Sungguh sulit  

Pada saat ini peran orang tua dan guru memang tidak hanya cukup mendidik 

tetapi juga merubah karakter ada beberapa faktor yang  mempengaruhi karakter peserta 

didik ketika di rumah,bukan hanya tugas guru semata namun peran orang tua sangatlah 

diperlukan ketika di rumah kebiasaan apa saja yang dilakukan sehingga orang tua bisa 

mengetahui sejauh mana perbedaan sikap perilaku nya ketika di ajarkan di sekolah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis pendidikan bela negara sebagai implementasi 

pendidiian karakter kelas III SDN Mojolangu 3 Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut:  
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1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan bela Negara untuk mewujudkan nilai 

karakter Pada siswa kelas III SDN Mojolangu 3 Kota malang ? 

2. Bagaimana perilaku siswa kelas III SDN Mojolangu 3 Kota Malang 

terhadappenerapan nilai-nilai karakter ? 

3. BagaimanaKe efektifan dari penerapan Pendidikan karakter Pada siswa 

kelas III SDN Mojolangu 3 Kota malang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan Pendidikan Belanegara untuk 

mewujudkan nilai karakter siswa di SDN Mojolangu 3 Kota Malang. 

2. Mendiskripsikan perilaku siswa dalam Pelaksanaan Nilai–nilai karakter  

pada siswa kelas III SDN Mojolangu 3 Kota malang. 

3. Mendiskripsikankeefektifan penerapan pendidikan karakter pada siswa 

Kelas III SDN Mojolangu 3 Kota Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat penelitian yang dapat peneliti kemukakan berdasarkan 

hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan yaitu :  

1. Manfaat Teoritis 

Secara teori, penelitian ini dapat memberikan manfaat, bahwa peserta 

didik sekolah dasar bahwa pendidikan karakter melalui bela negara sangat 
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di harapkan sebagai pembelajaran yang menerapkansikap dan perilaku 

yang baik dalam kehidupan. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat mempersiapkan diri guna 

untuk mengantisipasi masalah yang dihadapi dalam mengajar pada 

peserta didik.  

b. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

mengevaluasi Kegiatan Bela Negara yang dilaksanakan untuk peserta 

didik.  

c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman dan 

menambah wawasan peneliti khususnya tentang bagaimana anak 

peserta didik memahami penerapan karakter.  

 

E. Batasan Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini akan dilakukan pada siswakelas III di 

SDN Mojolangu 3 Kota Malang. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti 

memberikan batasan penelitian, Memperjelas permasalahan yang ingin diteliti 

serta lebih terfokus dan mendalam, mengingat banyak masalah yang ada peneliti 

memfokuskan tentang pendidikan bela negara dan pendidikan karakter yang ada 

di SDN Mojolangu 3 Kota Malang. 
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F. Definisi Operasional 

1. Pendidikan 

Suatu Proses Pembelajaran  pengetahuan, Keterampilan, dan 

kebiasaan sekumpulan manusia yang di wariskan dari satu generasi ke 

generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan dan  penelitian. 

2. Bela Negara 

  Sikap dan Perilaku warga negara yang di jiwai oleh kecintaannya 

kepada Negara Kesatuan Republik Indonesiayang berdasarkan Pancasila 

dan Undang undang dasar tahun 1945 dalam  menjalin kelangsungan  

hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. 

3. Karaker 

Kepribadian yang membedakan seorang individu dengan individu 

yang lain yang menanamkan nilai-nilai karakter pada seseorang yang 

meliputi ilmu pengetahuan,  Kesadaran, kemauan, dan  tindakan  

sehingga dapat melaksanakan nilai-nilai tersebut baik untuk diri sendiri, 

orang lain. 

 


