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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sebuah proses sepanjang hidup manusia untuk 

mengembangkan potensi yang ada pada diri masing-masing individu melalui 

bakat dan minat yang dimiliki seseorang. Melalui pendidikan diharapkan mampu 

untuk melahirkan generasi bangsa yang berkualitas dan memiliki etos kerja yang 

baik. Pendidikan juga memiliki peran besar dalam menata kehidupan bangsa 

dimasa yang akan datang dan menjadi investasi penting bagi suatu negara. 

Seluruh negara di dunia akan berupaya menjadikan negaranya menjadi negara 

yang dapat dipandang oleh negara lain sebagai negara maju, bermartabat, dan 

memiliki karakter yang baik (Mudassir, 2017). Hal ini sejalan dengan tujuan 

pendidikan nasional di Indonesia terdapat dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, 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 demokratis serta bertanggung jawab”. 

 

Tujuan pendidikan nasional tersebut dapat disimpulkan bahwa dunia 

pendidikan bangsa Indonesia ingin mencetak sumber daya manusia yang tidak 

hanya berilmu tetapi lebih dari itu yaitu memiliki karakter sesuai jati diri bangsa 

Indonesia. 
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Pada kondisi sekarang berbanding terbalik dengan sumber daya manusia 

yang berkarakter sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Berdasarkan hasil 

survei Badan Pusat Statistik (2010:21) tindak kriminal yang dilakukan oleh 

remaja masih menunjukkan perilaku mencerminkan tindakan tidak sesuai dengan 

karakter jati diri bangsa Indonesia, baik itu remaja masih berstatus sekolah, putus 

sekolah, dan tidak bersekolah. Sedangkan menurut registrasi Polri dalam Badan 

Pusat Statistik (2016:19) memaparkan kriminalitas di Indonesia mengalami 

pasang surut dalam menangani tindak kriminalitas yang dilakukan oleh remaja di 

Indonesia, kejahatan atau tindak kriminalitas tersebut diantaranya kejahatan 

terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap kesusilaan, 

kejahatan terhadap kemerdekaan orang, kejahatan pencurian, kejahatan 

perampasan hak milik dengan kekerasan, kejahatan narkotika, kejahatan 

penggelapan, korupsi dan penipuan, dan kejahatan terhadap ketertiban umum.  

Fakta kriminalitas tersebut menunjukkan bahwa penanaman moral dalam 

pembentukan karakter sesuai jati diri bangsa Indonesia belum maksimal. Menurut 

Daryanto dan Darmiyatun (2013:5) menjelaskan bahwa sistem pendidikan di 

negara Indonesia masih mengandalkan cara berpikir bermuatan kurikulum, bukan 

pembentukan karakter, dalam dunia pendidikan anak didik masih gagal berperan 

sebagai pranata sosial yang seharusnya mampu untuk membangun karakter 

bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai luhur kebangsaan yang telah dicita-

citakan sejak lama. Pada generasi sekarang kurang memiliki nilai karakter dan 

jiwa nasionalisme tinggi, hal tersebut terlihat pada kehidupan yang 

individualisme, terorisme, hedonisme bahkan paham untuk memisahkan diri dari 

NKRI. Beberapa hal gejala penurunan moral juga diungkapkan oleh Lickona 
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(2013:20-28) diantaranya (1) kekerasan dan tindakan anarki; (2) pencurian; (3) 

tindakan curang; (4) melanggar aturan; (5) tawuran antar pelajar; (6) 

ketidakintoleran antar ras suku dan agama; (7) penggunaan bahasa yang kasar; (8) 

kematangan seksual terlalu dini dan; (9) sikap perusakan diri seperti 

penyalahgunaan narkotika. 

Hasil penelitian Shoimah L, dkk (2018) menunjukkan bahwa perilaku 

moral peserta didik SD di Jawa Timur kurang menunjukkan sikap seorang pelajar 

yang baik, perilaku tersebut diantaranya sikap kurang disiplin, kurang 

bertanggungjawab, rendahnya rasa sosial, premanisme, perkelahian, kurangnya 

kesadaran tentang pentingnya kebersihan, tidak patuh pada tata tertib, berbicara 

dengan kasar, dan hilangnya rasa hormat terhadap orang yang lebih tua. Faktor 

yang menyebabkan generasi muda melakukan tindak kriminalitas yang 

seharusnya tidak dilakukan ini dipicu oleh adanya perkembangan pesat teknologi 

yang merubah kebiasaan baik dalam diri setiap individu sehingga merubah tatanan 

yang sudah melekat dalam jati diri bangsa menurut (Maryamah, 2016).  

Agar karakter buruk tidak timbul akibat dari pesatnya perkembangan 

teknologi saat ini perlu adanya persiapan secara matang guna mempersiapkan 

generasi millenilal. Dalam gambaran yang terjadi pada abad 21 dunia 

dibayangkan sangat global, dunia itu menjadi digital, dunia itu menjadi informatif, 

dunia itu menjadi semrawut, dan tidak menantang (Dwijadinagoro, 2018). Hal ini 

diperlukan adanya kompetensi yang dapat menunjang perubahan dalam diri setiap 

individu, kompetensi apa saja yang harus dimiliki bagi generasi abad 21 antara 

lain, keterampilan berfikir kritis (critical thinking), komunikatif, kerjasama, 

kreatif (Wijaya, 2016). Kompetensi yang sudah dipaparkan tersebut dapat 



4 
 

ditanamankan melalui pembelajaran yang ada di sekolah, pembelajaran yang 

sesuai untuk mengatasi tantangan generasi abad 21, yaitu pembelajaran harus 

berpusat pada peserta didik, pembelajaran bersifat kolaboratif, pembelajaran 

kontekstual, dan terintegrasi dengan masyarakat (Zubaidah, 2017).  

Setelah mengamati kondisi yang terjadi saat ini, dapat disimpulkan bahwa 

dalam menghadapi tantangan global akibat pesatnya perkembangan teknologi 

digital perlu adanya persiapan penanaman karakter agar generasi sekarang dapat 

bertahan hidup. Pendidikan karakter diperlukan untuk membentuk generasi dalam 

mempersiapkan daya saing dan tantangan global, oleh karena itu dalam 

menghadapi tantangan global penguatan pendidikan karakter sangat diperlukan, 

selain itu sebagai upaya dalam perwujudan amanat Pancasila dan Pembukaan 

UUD 1945 yang dilatarbelakangi oleh permasalahan kemunduran karakter bangsa 

Indonesia. Untuk itu penguatan pendidikan karakter harus dijadikan sebagai salah 

satu prioritas program pendidikan nasional. PPK akan lebih maksimal apabila 

proses pendidikan dilaksanakan sejak dini, dalam hal ini pada usia anak sekolah 

dasar. PPK di sekolah dasar berperan dalam menunjang pembentukan karakter 

seorang individu pada tahapan selanjutnya. 

Pada tahun 2010 pemerintah telah menerapkan Gerakan Nasional 

Pendidikan Karakter yang memuat 18 nilai karakter utama, kemudian hal tersebut 

dinilai positif sehingga perlu dilanjutkan, diperdalam, dioptimalkan dan 

disebarluaskan sehingga dilaksanakan Gerakan PPK mengintegrasikan nilai-nilai 

utama dalam berbagai kegiatan di sekolah, nilai-nilai utama tersebut diantaranya 

Religius, Nasionalis, Mandiri, Gotong-royong, Integritas sesuai dengan butir ke 

delapan Nawacita dan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) presiden Joko 
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Widodo mencanangkan program PPK pada tahun 2017 (Kemendikbud, 2017). 

Menurut Daryanto dan Darmiatun (2013:16) bahwa karakter dapat diciptakan 

melalui kegiatan rutin dan menjadi suatu kebiasaan. Kegiatan rutin tersebut dapat 

diwujudkan salah satunya dengan menciptakan budaya sekolah. Hal tersebut 

sejalan dengan pernyataan Koesoema (2017:24) bahwa budaya sekolah 

merupakan perbuatan atau perilaku baik yang dilakukan oleh seluruh anggota 

warga sekolah secara bersama-sama dan membutuhkan waktu cukup panjang serta 

bersifat turun-temurun.   

Budaya sekolah adalah nilai yang melandasi tradisi dan kebiasaan sehari-

hari yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah (Suwandayani, 2017). Budaya 

sekolah pada dasarnya dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Sekolah 

dapat mengembangkan nilai-nilai untuk membentuk karakter peserta didik melalui 

budaya sekolah. Koesoema (2018:9) menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan 

belum memiliki budaya sekolah yang kuat, hal tersebut terlihat dari rendahnya 

tingkat kedisiplinan oleh warga sekolah. Seperti perkelahian dan tawuran antar 

pelajar, perilaku imoral, kekerasan, katrol nilai, dan perilaku tidak jujur. Hasil 

penelitian Supratiningrum dan Agustini (2015) dalam membangun karakter 

peserta didik melalui budaya sekolah di SD dilakukan dengan kegiatan 

pembiasaan yaitu kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan dan pengondisian. 

Menurut Kemendikbud (2017:35) bahwa PPK melalui budaya sekolah merupakan 

kegiatan yang mengutamakan pembiasaan dan pembentukan budaya dengan 

menerapkan nilai-nilai utama PPK.  

Berdasarkan observasi awal peneliti di SD Muhammadiyah 4 Batu 

didapatkan bahwa SD Muhammadiyah 4 Batu sudah melaksanakan penguatan 
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pendidikan karakter dengan 5 hari sekolah mulai tahun ajaran 2017/2018. SD 

Muhammadiyah 4 Batu mempunyai beberapa program unggulan diantaranya (1) 

Pembiasaan As-Sunnah Berbasis Karakter; (2) Melaksanakan budaya bersih, 

sehat, dan hijau lestari sebagai wujud program sekolah adiwiyata; dan (3) Menjadi 

sekolah percontohan adiwiyata tingkat nasional. Hasil kegiatan observasi 

didapatkan bahwa pelaksanaan penguatan pendidikan karakter yang dilakukan 

atau diterapkan di SD Muhammadiyah 4 Batu yaitu mengintegrasikan nilai 

penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran dan budaya sekolah 

dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan pembiasaan. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk melaksanakan 

penelitian lebih lanjut tentang budaya sekolah yang dilaksanakan di SD 

Muhammadiyah 4 Batu. Oleh karena itu peneliti mengangkat penelitian tersebut 

dengan judul “Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Melalui 

Budaya Sekolah di SD Muhammadiyah 4 Batu”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui budaya 

sekolah di SD Muhammadiyah 4 Batu? 

2. Bagaimana penanaman nilai karakter peserta didik yang nampak dalam 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui budaya sekolah di SD 

Muhammadiyah 4 Batu? 

3. Bagaimana kendala yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter melalui budaya sekolah di SD Muhammadiyah 4 Batu? 
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4. Bagaimana upaya yang diberikan sekolah dalam mengatasi kendala 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui budaya sekolah di SD 

Muhammadiyah 4 Batu? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui 

budaya sekolah di SD Muhammadiyah 4 Batu. 

2. Untuk mendeskripsikan penanaman nilai karakter peserta didik yang nampak 

dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui budaya sekolah di 

SD Muhammadiyah 4 Batu. 

3. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter melalui budaya sekolah di SD Muhammadiyah 

4 Batu. 

4. Untuk mendeskripsikan upaya yang diberikan sekolah dalam mengatasi 

kendala pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui budaya sekolah di 

SD Muhammadiyah 4 Batu. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan bagi 

pengembangan ilmu dan pengetahuan dalam pelaksanaan pendidikan melalui 

budaya sekolah. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru 

 Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan petunjuk kepada guru untuk 

mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kegiatan budaya sekolah. 

b. Bagi Kepala Sekolah 

 Penelitian ini bermanfaat sebagai sumber informasi untuk kemajuan sekolah 

dalam penguatan pendidikan karakter melalui budaya sekolah serta dapat 

menjadi inspirasi dalam perbaikan maupun pengembangan kebijakan yang 

akan diambil. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam 

rangka melakukan kajian atau penelitian lebih lanjut dengan fokus 

penelitian yang lebih luas dan mendalam. 

E. Batasan Penelitian 

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka peneliti perlu memberi batasan 

permasalahan yang ingin diteliti. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang 

ingin diteliti lebih jelas serta agar lebih terfokus dan mendalam mengingat banyak 

masalah yang ada. Sehingga, fokus penelitian yang ingin diteliti yaitu: penguatan 

pendidikan karakter (PPK) melalui pembiasaan (budaya) peserta didik di sekolah.   

F. Definisi Operasional 

1. Penguatan Pendidikan Karakter 

Penguatan Pendidikan Karakter merupakan program pendidikan di sekolah 

yang berfungsi untuk memperkuat karakter peserta didik melalui kegiatan 

sekolah dengan mengintegrasikan nilai-ilai utama dalam penguatan pendidikan 
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karakter dan melibatkan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat 

yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. 

2. Budaya Sekolah

Budaya Sekolah merupakan bentuk perilaku atau sikap yang menunjukkan

keyakinan, nilai, norma, dan kebiasaan yang diciptakan dalam waktu tertentu

oleh seluruh warga sekolah dan bersifat turun temurun.


