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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan di sekolah dilakukan untuk memberikan ilmu pengetahuan dan 

mendidik siswa agar memiliki kepribadian atau perilaku yang sesuai dengan norma 

– norma yang ada. Setiap siswa diarahkan menjadi pribadi yang lebih baik. 

Membentuk karakter dengan menanamkan nilai positif yang dapat di terapkan pada 

lingkungan sekitar. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pendidikan nasional 

yang tertuai dalam Undang -Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 pasal 1, 

pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, 

pembelajaran yang di lakukan sekolah tidak hanya akademik saja tetapi non 

akademik juga. Sehingga kepribadian siswa dibentuk agar menjadi lebih baik. 

Siswa memiliki tiga aspek mendasar pada dirinya yaitu afektif, kognitif dan 

psikomotorik. Pada proses pembelajaran dibutuhkan kegiatan yang bisa 

mengembangkan ketiga aspek tersebut.  Pengalaman langsung yang memberikan 

pengaruh positif dilakukan secara terus menerus akan memberikan hasil yang baik. 

“Pendidikan merupakan suatu proses interaksi manusia dengan lingkungannya 

yang berlangsung secara sadar dan terencana dalam rangka mengembangkan segala 

potensi yang ada, baik jasmani (kesehatan fisik) dan ruhani (pikir, rasa, karsa, 

karya, cipta, hati nurani) yang menimbulkan perubahan positif dan kemajuan, baik 
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kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang berlangsung secara terus menerus guna 

mencapai tujuan hidupnya” (Ahmadi, 2014:39). 

Pendidikan ialah suatu bentuk pembimbingan dan pengembangan potensi 

peserta didik supaya terarah dengan baik dan mampu menerapkan dalam kehidupan 

sehari – hari. Bentuk bimbingan dilakukan dengan sadar dan terencana oleh 

pendidik dan siswa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Fadlillah & Khorida, 

2013:19). Di lingkungan sekolah guru bertugas mendidik dan mengembangkan 

potensi yang ada pada siswa, bermacam – macam kemampuan seperti akademis dan 

nonakademis. Perilaku yang baik ditanamkan agar siswa dapat memberikan 

dampak positif. Serta mampu menerapkan perilaku yang baik dilingkungan 

manapun. 

Ada tiga jalur pendidikan di Indonesia yaitu, pendidikan formal, pendidikan 

nonformal dan pendidikan informal. Setiap peserta didik dapat mengembangkan 

potensi diri dalam proses pendidikan. Pertama pendidikan formal(sekolah) adalah 

pendidikan yang memiliki aturan resmi dalam segala aspeknya. Pendidikan 

nonformal merupakan jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang bisa 

dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Jalur pendidikan nonformal diberikan 

kepada warga yang memerlukan layanan pendidikan sebagai, pengganti, penambah 

dan pelengkap pendidikan formal ( Ahmadi 2014: 87).  Pendidikan bisa didapatkan 

di keluarga, sekolah dan masyarakat. Adanya tanggung jawab dan kerja sama secara 

baik akan memberikan dampak positif secara langsung maupun tidak langsung. 

Pendidikan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak dilakukan juga oleh sekolah 

dan dikontrol oleh masyarakat sebagai lingkungan sosial anak. Sebagai lembaga 

pendidikan formal, sekolah tempat siswa untuk mendapatkan pendidikan secara 
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tepat. Pendidikan di sekolah merupakan bagian dari pendidikan keluarga, karena 

lingkungan pendidikan pertama yaitu keluarga. Di lingkungan masyarakat sikap 

dan sifat yang dibentuk oleh keluarga dan sekolah akan dinilai, apakah bisa bersikap 

sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. 

Saat ini karakter siswa perlu diperhatikan, karena banyak pengaruh kurang 

baik di lingkungan sekitar.Dari bagian yang paling kecil yaitu, keluarga kemudian 

lembaga pendidikan dan lingkungan masyarakat. Semua bergerak bersama, bersatu 

untuk membangun karakter bersama. Pembentukan karakter yang baik dibiasakan 

sejak kecil agar siswa mampu mengambil keputusan dengan baik dan bijak 

sehingga dapat mempraktikkan dalam kehidupan sehari – hari.  Berikan contoh 

perbuatan  yang baik, tidak dengan kata – kata namun bisa ditunjukkan dengan 

tindakan. Sehingga menjadi dasar untuk melakukan tindakan yang lebih besar lagi. 

Samani dan Hariyanto (2013:45) pendidikan karakter adalah proses pemberian 

tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter, 

yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk memberikan 

keputusan dan memelihara yang baik serta mewujudkan kebaikan itu dalam 

kehidupan sehari – hari dengan sepenuh hati.  

Pendidikan karakter diterapkan pada setiap kegiatan siswa di sekolah. Pada 

pembelajaran, ekstrakurikuler serta kegiatan lainnya yang bersifat positif dan 

menjadi kebiasaan siswa. Kegiatan dilingkungan sekolah yang menerapkan nilai – 

nilai kepercayaan, kejujuran, kedisiplinan dll, untuk membina siswa memiliki 

perilaku yang sesuai dengan norma – norma yang ada. Sekolah bisa menjadikan hal 

tersebut sebagai rutinitas yang dapat dilakukan secara terus menerus sehingga 

menjadi budaya. Barnawi dan Arifin (2013:110) budaya sekolah adalah berfikir dan 



4 
 

bertindak secara khas, yang di dasari oleh nilai, keyahkinan, dan asumsi yang 

bersifat dinamis dan bertujuan. Sekolah sebagai suatu lembaga memiliki visi, misi 

dan budaya yang di pengaruhi oleh nilai dan kebiasaan – kebiasaan yang positif 

serta menyenangkan dan menantang untuk semua warga sekolah. Sehingga 

kegiatan tersebut bisa diterapkan setiap hari dan menjadi budaya yang terus 

dilakukan oleh sekolah. 

Penerapan pendidikan karakter di sekolah, diharapkan mempunyai 

kemampuan yang baik dalam bidang ilmu pengetahuan dan perilaku. Salah satu 

sekolah yang memperhatikan perilaku siswanya adalah SDN Mojolangu 02 

Malang. Letak sekolah SDN Mojolangu 2 Malang berada di Jl. Candi Panggung 

No. 52 Lowokwaru Malang. Di SDN Mojolangu 2 Malang tidak hanya belajar 

tentang pendidikan formal, tetapi ada kegiatan di sekolah yang digunakan untuk 

menanamkan nilai karakter. Setiap sekolah menciptakan budaya sekolah sendiri 

sebagai identitas diri dan sebagai rasa kebanggaan sekolah. Kegiatan yang setiap 

hari dilakukan memiliki pengaruh positif, hal ini dapat mempengaruhi karakteristik 

peserta didik. Dalam menciptakan budaya sekolah yang kokoh, sekolah 

berpedoman pada misi, visi dan tujuan sekolah yang berlangsung secara terus – 

menerus disekolah. Dengan adanya kegiatan di sekolah diharapkan sekolah dapat 

meminimalisir pengaruh dari lingkungan luar. Sekolah dapat menciptakan suasana 

yang kondusif untuk mewujudkan penerapan nilai – nilai karakter pada siswa dalam 

kegiatan sehari – hari di sekolah. Kepala sekolah, guru, karyawan dan tenaga 

pendidik lainnya mampu menjadi contoh bagi para siswa siswi di sekolah.    

Keberhasilan penerapan pendidikan karakter kepada siswa di sekolah 

memiliki peran penting dari kepala sekolah, dewan guru, dan karyawan sekolah 
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lainnya. Orang tua dan masyarakat sekitar juga mendukung kegiatan yang positif 

kepada siswa. Seorang guru memiliki rasa tanggung jawab kepada peserta didik, 

untuk membiasakan menerapkan nilai – nilai pendidikan karakter setiap hari. 

Hampir 6 jam siswa dan guru bertatap muka, ini menjadi kesempatan guru untuk 

berperilaku sesuai dengan nilai karakter agar dapat menjadi panutan dan contoh 

oleh siswa. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji tentang 

penerapan pendidikan karakter melalui budaya sekolah di SDN Mojolangu 2 

Malang.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendidikan karakter pada budaya sekolah di SDN Mojolangu 2 

Malang? 

2. Bagaimana peran guru dalam penerapan nilai pendidikan karakter pada 

budaya sekolah di SDN Mojolangu 2 Malang? 

3. Apa hambatan dan solusi saat penerapan nilai pendidikan karakter pada 

budaya sekolah di SDN Mojolangu 2 Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsikan pendidikan karakter pada budaya sekolah di SDN 

Mojolangu 2 Malang. 
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2. Mendeskripsikan peran guru dalam penerapan nilai pendidikan karakter 

melalui budaya sekolah di SDN Mojolangu 2 Malang. 

3. Mendeskripsikan hambatan dan solusi saat penerapan nilai pendidikan 

karakter melalui budaya sekolah di SDN Mojolangu 2 Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara  teoritis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam pendidikan yang berkaitan 

dengan pendidikan karakter melalui budaya sekolah. 

2. Secara Praktis 

Bagi sekolah memberikan gambaran sejauh mana pendidikan karakter yang 

dilakukan melalui budaya. 

E. Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini bertujuan agar penelitian tidak menjadi lebih 

luas dan menimbulkan pertanyaan – pertanyaan, sehingga batasan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Mojolangu 2 Malang, kepada kepala 

sekolah, guru dan siswa kelas 2, 3, dan 4 karena peniliti ingin mengetahui peran 

guru dan nilai karakter yang ada di kelas tersebut. Oleh sebab itu hasil 

penelitian ini hanya dapat berlaku pada sekolah tempat penelitian. 



7 
 

2. Penelitian ini hanya memfokuskan pada penerapan pendidikan karakter 

melalui budaya sekolah. Ada 18 nilai karakter yang diamati di SDN Mojolangu 

2 Malang yang diterapkan pada kegiatan-kegiatan setiap hari.  

F. Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian berikut ini adalah 

definisi istilah yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah dalam penelitian 

ini, yaitu:  

1. Pendidikan Karakter 

  Samani dan Hariyanto (2013:45) pendidikan karakter adalah proses 

pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya 

yang berkarakter, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta 

didik untuk memberikan keputusan dan memelihara yang baik dan 

mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari – hari dengan sepenuh hati. 

2. Budaya Sekolah 

Barnawi dan Arifin (2013:110) budaya sekolah adalah berfikir dan 

bertindak secara khas, yang di dasari oleh nilai, keyahkinan, dan asumsi yang 

bersifat dinamis dan bertujuan. Sekolah sebagai suatu lembaga memiliki visi, 

misi dan budaya yang di pengaruhi oleh nilai dan kebiasaan – kebiasaan yang 

positif serta menyenangkan dan menantang untuk semua warga sekolah. 

Sehingga kegiatan tersebut bisa diterapkan setiap hari dan menjadi budaya 

yang terus dilakukan oleh sekolah. 


