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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab pendahuluan merupakan gambaran secara umum dan menjadi dasar 

terkait pentingnya dilakukan penelitian ini. Bab ini terdiri dari (a) latar belakang 

masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) fokus penelitian, (e) 

manfaat penelitian, (f) penegasan istilah. Keenam sub bab tersebut akan dijelaskan 

sebagai berikut. 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan pendidikan nasional di Indonesia yaitu mengembangkan potensi 

siswa serta menjadikannya manusia berkarakter unggul. Hal ini tertuang dalam 

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada 

Bab II Pasal 3 menjelaskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional bahwa 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk  

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, serta 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. Berdasarkan fungsi dan tujuan tersebut ada dua hal penting yang harus 

diwujudkan oleh lembaga pendidikan, yakni mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak (Barnawi dan M.Arifin, 2012:45). 

Berdasarkan uraian tersebut, mengembangkan kemampuan berhubungan 

dengan proses transfer pengetahuan sedangkan membentuk watak berkaitan  

dengan transfer nilai. Hasil akhir transfer pengetahuan mengarah pada kualitas
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akademik yang nantinya akan mencetak siswa yang cerdas, akan tetapi hasil dari 

transfer nilai yaitu terciptanya lulusan berakhlak mulia yang nantinya 

menghasilkan siswa yang berkarakter. Akan tetapi pada praktiknya dilapangan, 

pendidikan di Indonesia selama ini lebih mengedepankan aspek kognitif dan 

masih mengabaikan aspek afektif (Wiyani, 2013:13). Berkaitan dengan karakter 

siswa bahwa pembentukan karakter dapat dilakukan melalui pendidikan karakter 

yang dikembangkan di sekolah. Hal ini terungkap dalam hasil penelitian Oktavia 

(2018) yang menegaskan bahwa, sekolah merupakan tempat yang subur sebagai 

upaya penumbuhan dan pembentukan karakter siswa. 

Pendidikan karakter salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi 

penurunan karakter anak bangsa, banyak fenomena yang menunjukkan terkikisnya 

moral dikalangan pelajar berupa kekerasan antar siswa, pergaulan bebas, tawuran 

dan lain sebagainya. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang 

mengajarkan moral, tingkah laku maupun kepribadian, sehingga proses 

pembelajaran yang dilakukan di sekolah harus bisa mengarahkan dan 

menanamkan nilai-nilai kebaikan pada siswa agar dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari (Fadillah, 2013:22). Mulyasa (2013:7) menyatakan 

pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap 

bidang studi yang terdapat pada kurikulum. Materi pelajaran yang ada kaitannya 

dengan nilai-nilai perlu dikembangkan dan dihubungkan dengan kehidupan 

sehari-hari, sehingga proses pembelajaran tidak hanya terfokus pada kognitif saja, 

tetapi juga dalam rangka membentuk karakter siswa. 

Tahun 2010 pendidikan karakter telah diberlakukan di Indonesia dengan 

mencanangkan sekaligus melaksanakan kebijakan Gerakan Nasional Pendidikan 
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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). 

Kebijakan Pengutan Pendidikan Karakter telah tertuang pada Peraturan Presiden 

Republik Indonesia No. 87 Tahun 2017 Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa, 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan gerakan pendidikan yang 

dilaksanakan oleh satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik 

melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga. Pelaksanaan 

program, ini perlu adanya kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga dan 

masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental 

(GNRM).  

Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dilakukan melalui tiga 

pendekatan utama yakni berbasis kelas, berbasis budaya sekolah dan berbasis 

masyarakat (Kemendikbud, 2017:27). Salah satu pendekatakan di atas yaitu 

berbasis kelas, penguatan pendidikan karakter ini berfokus dengan 

mengintegrasikan nilai-nilai PPK dalam proses pembelajaran. Proses kegiatan 

pembelajaran di sekolah merupakan bagian penting yang berpengaruh dalam 

tercapainya implementasi PPK. Nilai-nilai tersebut diintegrasikan dalam 

pembelajaran mulai dari kegiatan awal pembelajaran, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup. Majid (2014:85) menyatakan bahwa, pembelajaran tematik adalah suatu 

pendekatan dalam proses pembelajaran dengan sengaja mengaitkan aspek-aspek 

baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Adanya perpaduan 

tersebut siswa akan memperoleh pengetahuan serta keterampilan secara utuh, 

sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa.  
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Sejalan dengan adanya gerakan Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK) yang merupakan salah satu agenda Nawacita No. 8 yaitu gerakan revolusi 

karakter bangsa melalui kebijakan penataan kurikulum. Tujuan dari program PPK 

salah satunya membangun sumber daya manusia yang unggul untuk 

mempersiapkan generasi emas 2045 (Kemendikbud, 2017:16). Penguatan 

Pendidikan karakter atau disingkat (PPK) yang memuat 5 nilai utama dalam 

proses pembelajaran di kelas. Sesuai dengan hal tersebut langkah-langkah dalam 

proses pembelajaran harus diimplementasikan melalui Penguatan Pendidikan 

Karakter terintegrasi.  

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 6 November 2018 diperoleh 

data bahwa, SDN Purwantoro 1 Malang merupakan salah satu sekolah yang telah 

melaksanakan program Penguatan Pendidikan Karakter. Guru di sekolah tersebut 

menerapkan PPK pada pembelajaran tematik sesuai dengan kebijakan program 

yang berlaku. Sekolah ini memiliki kekhasan dalam pembelajaran yaitu guru 

menerapkan pembelajaran secara kontekstual dengan menekankan nilai-nilai 

karakter dalam implementasinya. Peneliti mengambil tempat pada kelas 1 karena 

penanaman nilai karakter perlu diltanamkan sejak dini. Hasil wawancara telah 

ditemui guru masih mengalami kendala dalam mengimplementasikan PPK pada 

proses pembelajaran tematik, karena tidak semua nilai PPK bisa muncul dalam 

kegiatan pembelajaran. Guru merasa kesulitan untuk pembuatan RPP berbasis 

PPK. Berdasarkan paparan di atas peneliti akan mengkaji mengenai 

“Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas pada pembelajaran 

tematik Kelas 1 di SDN Purwantoro 1 Malang. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang serta fokus penelitian di atas, maka penelitian ini 

dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi Penguatan Pendidikan Karakter berbasis kelas pada 

pembelajaran tematik kelas 1 di SDN Purwantoro 1 Malang? 

2. Bagaimana kendala implementasi Penguatan Pendidikan Karakter berbasis 

kelas pada pembelajaran tematik kelas 1 di SDN Purwantoro 1 Malang? 

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala implementasi Penguatan 

Pendidikan Karakter berbasis kelas pada pembelajaran tematik kelas 1 di SDN 

Purwantoro 1 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan implementasi Penguatan Pendidikan Karakter berbasis kelas 

pada pembelajaran tematik kelas 1 di SDN Purwantoro 1 Malang. 

2. Mendeskripsikan kendala implementasi Penguatan Pendidikan Karakter 

berbasis kelas pada pembelajaran tematik kelas 1 di SDN Purwantoro 1 

Malang. 

3. Mendeskripsikan upaya untuk mengatasi kendala implementasi Penguatan 

Pendidikan Karakter berbasis kelas pada pembelajaran tematik kelas 1 di SDN 

Purwantoro 1 Malang. 
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D. Fokus Penelitian 

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian, maka penelitian ini perlu diberi 

fokus penelitian agar menghindari pembahasan yang terlalu luas. Adapun fokus 

penelitian pada Penguatan Pendidikan Karakter yang dilaksankan melalui berbasis 

kelas dalam proses kegiatan pembelajaran tematik kelas 1C di SDN Purwantoro 1 

Malang, serta berfokus pada pembelajaran tematik Tema 6 Subtema 3 

Pembelajaran 1 dan 3. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang implementasi Penguatan Pendidikan Karakter berbasis 

kelas pada pembelajaran tematik Kelas 1 di SDN Purwantoro 1 Malang diharap 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait 

ketika membina dan menguatkan nilai-nilai karakter pada proses 

pembelajaran tematik di sekolah. 

b. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan kontribusi tentang pentingnya 

penguatan pendidikan karakter berbasis kelas dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran tematik di sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan serta 

memberikan informasi terkait gambaran tentang proses implementasi 
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penguatan pendidikan karakter berbasis kelas pada pembelajaran tematik  di 

SDN Purwantoro 1 Malang. 

b. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharap dapat memberikan gambaran sejauh mana 

pelaksanaan program Penguatan Pendidikan Karakter di sekolah pada 

kegiatan implementasi Penguatan Pendidikan Karakter berbasis kelas pada 

pembelajaran tematik di SDN Purwantoro 1 Malang, serta dapat 

menginspirasi untuk perbaikan maupun pengembangan kebijakan yang akan 

diambil. 

c. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Penelitian ini bisa memberikan informasi untuk lembaga pendidikan  dalam  

rangka meningkatkan mutu pendidikan. 

 

F. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini diperlukan untuk memberikan 

kejelasan arti serta menghindari adanya penafsiran yang salah terhadap judul, 

maka diberikan penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Penguatan Pendidikan Karakter merupakan program pendidikan di sekolah 

yang bertujuan untuk memperkuat karakter siswa, yang merujuk dari lima nilai 

utama yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong dan integritas 

(Kemendikbud, 2017:17). 

2. Berbasis Kelas merupakan pengintegrasian proses pembelajaran di kelas 

melalui isi kurikulum dalam mata pelajaran baik secara tematik maupun 

terintegrasi dalam mata pelajaran, dengan memperkuat manajemen kelas, 
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pilihan metodologi, evaluasi pengajaran serta pengembangan muatan lokal 

yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah (Kemendikbud, 2017:15). 

3. Pembelajaran Tematik menurut Majid (2014:85) pembelajaran tematik

merupakan pembelajaran yang sengaja mengaitkan beberapa aspek baik ke

dalam intra mata pelajatan ataupun mata pelajaran, sehingga siswa akan

memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh serta kegiatan

pembelajaran menjadi bermakna, sedangkan menurut Trianto (2011:147)

merupakan pembelajaran yang dirancang berdasar tema-tema. Berdasarkan

penjelasan di atas, dapat dimaknai bahwa pembelajaran tematik merupakan

pembelajaran yang terikat dalam suatu tema dan subtema tertentu yang

terintegrasi dari beberapa muatan mata pelajaran, sehingga dapat memberikan

pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna pada siswa.


