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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan karakter yang dibangun dalam pendidikan mengacu pada pasal 3 

UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yaitu: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasakan 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 yang 

demokratis serta bertanggung jawab”.  

Berdasarkan undang-undang tersebut, karakter sangat penting dibangun dan 

ditanamkan pada siswa agar menjadi manusia yang berkarakter, yaitu manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, cakap, berakhlak 

mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab. Salah satu bapak pendiri bangsa, presiden pertama Republik 

Indonesia, Ir. Soekarno (dalam Samani, 2012: 1-2) juga menegaskan ”Bangsa ini 

harus dibangun dengan mendahulukan pendidikan karakter (character building) 

karena pendidikan karakter inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa 

yang maju, besar, jaya dan bermartabat. Jika pendidikan karakter tidak dilakukan, 

maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli”. 

Pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia saat ini dapat dikatakan 

mendesak dan sangat perlu untuk dilakukan. Maraknya permasalahan sosial yang 

terjadi pada bangsa Indonesia ini menjadikan tantangan tersendiri terutama bagi 

dunia pendidikan sebagai pencetak generasi yang dapat membawa bangsa ini
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menuju bangsa yang berkualitas dan bermartabat. Banyaknya kasus-kasus kriminal 

atau pelanggaran norma-norma yang terjadi khususnya pada kalangan pelajar 

menunjukkan bahwa kurang maksimalnya pendidikan karakter yang ditanamkan 

kepada siswa. Terlihat dari berbagai peristiwa saat ini, mulai dari kasus kekerasan 

dan tindak anarki, tindak pencurian, tindakan curang, pengabaian terhadap aturan 

yang berlaku, tawuran antarsiswa, ketidaktoleran, penggunaan bahasa yang tidak 

baik, pornografi, pelanggaran adat, nilai dan norma agama, etika kemanusiaan, serta 

pelanggaran budaya  yang menandai masyarakat saat ini sedang dilanda bencana 

moral yang sangat serius (Lickona, 2013: 20-28). 

Merujuk pada berbagai fenomena di atas, pendidikan karakter di Indonesia 

dirasakan amat perlu pengembangannya. Hal ini sudah digagas dan 

diimplementasikan oleh founding father bangsa ini. Abad ke-17, Locke (dalam 

Barnawi, 2012: 16), telah menganjurkan pendidikan sebagai pengembangan 

karakter. Begitu juga filsuf lain seperti Mill (dalam Barnawi, 2012: 17), 

mengemukakan pengembangan karakter sebagai solusi untuk masalah sosial dan 

sebagai pendidikan ideal.  

Hal senada diungkapkan oleh Spencer (dalam Barnawi, 2012: 17) bahwa 

pendidikan merupakan objek pendidikan karakter. Dewey (dalam Barnawi, 2012: 

17) yang dikenal sebagai pencetus ide pendidikan progresif di Amerika juga 

menekankan bahwa pendidikan moral sebagai pusat misi sekolah. Hasil studi Dr. 

Marvin Berkowitz dari University of Missouri-St. Louis yang diterbitkan oleh 

sebuah buletin, Character Educator, yang diterbitkan oleh Character Education 

Partnership menunjukkan adanya peningkatan motivasi siswa dalam meraih 
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prestasi akademik dan mereduksi perilaku negatif pada sekolah-sekolah yang 

menerapkan pendidikan karakter (Barnawi, 2012: 17).  

Pendidikan karakter memiliki kedekatan yang erat dengan kecakapan hidup 

manusia yang menyimpan nilai-nilai luhur agama, kebangsaan, dan budaya 

menjadikan manusia dapat menempatkan dirinya sebagai sosok personal maupun 

sosial (Sahlan, 2012: 25). Hal inilah yang akan menjadikan siswa di satu sisi 

memiliki kecakapan personal, dan di sisi lain memiliki kecakapan sosial. Tentu hal 

ini berkaitan dengan gerakan PPK yang mengembangkan kecakapan-kecakapan 

yang dibutuhkan oleh siswa untuk hidup pada abad 21, di antaranya kecakapan 

berpikir kreatif (creative thinking), berpikir kritis (critical thinking), penguasaan 

bahasa internasional, dan kerja sama dalam pembelajaran (collaborative learning). 

Pendidikan karakter juga berperan penting dalam mempersiapkan manusia 

untuk bersaing dalam menghadapi kompetensi abad 21, di mana perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat untuk mempermudah 

manusia dalam melakukan segala hal. Pengguna teknologi yang tidak memahami 

filosofi teknologi, dapat salah dalam memanfaatkan dan memandang nilai fungsi 

teknologi. Terlebih di era global seperti saat ini, ancaman hilangnya nilai-nilai 

karakter yang luhur mulai tergerus oleh arus globalisasi. Kemajuan teknologi di 

satu sisi dapat memberi kemudahan bagi masyarakat, tetapi di sisi lain akan 

merugikan apabila disalahgunakan.  

Joseph Zins, et.al. (dalam Barnawi, 2012: 18) menyatakan bahwa kegagalan 

anak di sekolah bukan karena faktor kecerdasan otak, tetapi pada karakter, yaitu 

rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan 

berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Senada dengan hal 
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tersebut, Goleman (dalam Barnawi, 2012: 18), menyatakan bahwa 80% 

dipengaruhi oleh kecerdasan emosi dan 20% ditentukan oleh kecerdasan otak. 

Anak-anak yang mengalami masalah dengan kecerdasan emosinya, akan 

mengalami kesulitan belajar, kesulitan bergaul, serta tidak mampu mengontrol 

emosinya. 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah juga masih banyak 

mengedepankan aspek kognitif saja tetapi kurang mengutamakan aspek afektif 

yang dapat sebagai bekal menjadikan siswa memiliki kepribadian yang baik. 

Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat I Ketut Sumarta dalam tulisannya yang 

berjudul “Pendidikan yang Memekarkan Rasa”. Sumarta (dalam Wiyani, 2013: 18) 

dalam tulisannya, mengungkapkan bahwa pendidikan nasional kita cenderung 

hanya menonjolkan pembentukan kecerdasan berpikir dan menepikan penempatan 

kecerdasan rasa, kecerdasan budi, bahkan kecerdasan batin. Hal inilah yang 

menyebabkan lahirnya individu-individu yang berotak pintar, individu berprestasi 

secara kuantitatif akademik, tetapi tanpa kecerdasan budi sekaligus sangat 

ketergantungan, dan tidak mandiri. 

Berdasarkan uraian di atas, pendidikan karakter sangat berperan penting dalam 

menopang tingkat keberhasilan dan kemajuan pembangunan suatu bangsa karena 

karakter suatu bangsa sangat berperan besar dalam mempertahankan eksistensi, 

kemandirian, dan kemerdekaannya. Selanjutnya, tentu saja pendidikan karakter 

sangat berperan dalam mempersiapkan manusia menghadapi kompetensi abad 21. 

Salah satu cara untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa yaitu dengan 

mengintregasikannya dalam mata pelajaran pada proses kegiatan pembelajaran. 

Bagi pendidik, pendidikan karakter membantu pendidik dalam mempersiapkan 
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masa depan siswa dengan meningkatkan hormat, kepedulian, dan iklim berprestasi 

di sekolah. Sebagaimana dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional) 2015-2019 juga menyatakan bahwa penguatan pendidikan karakter pada 

anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-

nilai moral, akhlak, dan kepribadian siswa dengan memperkuat pendidikan karakter 

yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran. Selain itu, Agenda Nawacita No. 8 

menyatakan penguatan revolusi karakter bangsa melalui budi pekerti dan 

pembangunan karakter siswa sebagai bagian dari revolusi mental. 

Hasil observasi yang dilakukan peneliti selama satu bulan pada saat kegiatan 

Magang di SDN Mojolangu 5 Malang, setiap pagi hari pukul 06.45 WIB seluruh 

siswa harus sudah berada di kawasan sekolah untuk segera mempersiapkan diri 

melakukan ibadah sholat dhuha berjamaah di mushola sekolah. Kebiasan untuk 

sholat dhuha secara berjamaah tersebut juga melibatkan guru-guru sehingga sifat 

ketauladanan guru dalam menanamkan nilai karakter religius terhadap siswa sangat 

terlihat. Tepat pukul 07.00 WIB, seluruh peserta bersiap untuk memasuki kelas 

masing-masing dengan berbaris rapi di depan kelas dan menunggu intruksi dari 

guru. Ketika siswa sudah berada di dalam kelas, sebelum memulai kegiatan 

pembelajaran dibiasakan berdoa bersama-sama, membaca surat pendek dan 

dilanjutkan menyanyikan lagu nasional yang dipandu langsung melalui speaker 

yang terdapat pada masing-masing kelas. Hal tersebut mencerminkan bahwa 

pendidikan karakter sudah ditanamkan pada pembiasaan-pembiasaan di lingkungan 

sekolah.  

Hasil dari penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa sekolah sebagai 

tempat pertumbuhan dan perkembangan siswa juga sebagai tempat yang tepat 
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dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan khususnya mulai tingkat sekolah dasar. 

Penanaman nilai karakter pada siswa juga dipersiapkan dengan merencanakan, 

melaksanakan, serta mengevaluasi hal-hal terkait dengan implementasi PPK di 

sekolah (Shandy, 2018). Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan, peneliti 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Penguatan Pendidikan 

Karakter dalam Kegiatan Pembelajaran Kelas Rendah di SDN Mojolangu 5 

Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka 

dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana perencanaan pelaksanaan pembelajaran berbasis pendidikan 

karakter pada kelas rendah di SDN Mojolangu 5 Malang? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter pada kelas rendah di 

SDN Mojolangu 5 Malang? 

3. Bagaimana penilaian pembelajaran berbasis pendidikan karakter pada kelas 

rendah di SDN Mojolangu 5 Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut. 

1. Mengetahui perencanaan pelaksanaan pembelajaran berbasis pendidikan 

karakter pada kelas rendah di SDN Mojolangu 5 Malang. 

2. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter pada kelas rendah di 

SDN Mojolangu 5 Malang. 

3. Mengetahui penilaian pembelajaran berbasis pendidikan karakter pada kelas 

rendah di SDN Mojolangu 5 Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara 

praktis maupun secara teoritis. 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat membantu sekolah untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dengan memperbaiki kebijakan melalui pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter pada lingkungan sekolah terutama dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan guru sebagai bahan acuan dalam 

menanamkan nilai-nilai utama pendidikan karakter pada siswa melalui 

kegiatan pembelajaran. 

c. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menciptakan siswa-siswa 

yang memiliki pendidikan karakter sesuai dengan harapan bangsa. 

d. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan rujukan pada penelitian 

selanjutnya mengenai implementasi penguatan pendidikan karakter pada 

kegiatan pembelajaran. 

  



8 

 

 

 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan sebagai masukan bagi 

perkembangan pendidikan terutama dalam pengintegrasian nilai-nilai 

pendidikan karakter pada kegiatan pembelajaran. 

E. Batasan Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembelajaran berbasis pendidikan 

karakter pada kelas rendah yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 di SDN Mojolangu 5 

Malang  yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan 

evaluasi pembelajaran.  

F. Definisi Istilah 

Definisi istilah bertujuan untuk menghindari kesalahan persepsi atau 

penafsiran. Perlu adanya penjelasan teoritis beberapa istilah kata pada penelitian ini 

yang dijelaskan sebagai berikut. 

1. Karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi 

pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus, yang menjadi pendorong 

dan penggerak, serta membedakannya dengan individu lain (Wiyani, 2013: 

25). 

2. Pendidikan karakter sebagai usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat 

mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga siswa dapat memberikan kontribusi yang positif kepada 

lingkungannya (Megawangi, 2004: 95). 

3. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan di sekolah 

untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati (etik), olah 

rasa (estetik), olah piker (literasi), dan olah raga (kinestetik) dengan dukungan 
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pelibatan public dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang 

merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) 

(Budiman, 2017). 

4. Nilai utama dalam pengembangan nilai-nilai karakter yaitu religious, 

nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas (Budiman, 2017). 

 


