
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan hal utama yang sangat penting dalam kehidupan 

sehari-hari. Pendidikan ditempuh oleh siswa untuk bekal kehidupan di masa 

depan, baik untuk kehidupan mereka sendiri, kehidupan bermasyarakat, 

maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu pendidikan juga 

memiliki peran yang besar dalam pembentukan kepribadian manusia. Salah 

satu tujuan pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah dan wajib untuk 

ditaati dan diikuti adalah pendidikan karakter. Hal ini terlihat jelas dan 

tertuang dalam Undang-Undang  Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) No. 

20 Tahun 2003 di dalam pasal 3, yang menegaskan didalamnya terdapat 

fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdasakan kehidupan bangsa. 

Berdasarkan bunyi pasal diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi dan 

tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk membentuk watak dan karakter 

siswa yang baik. Karakter merupakan nilai yang mempengaruhi perilaku pada 

manusia dalam kehidupanya sendiri ataupun di dalam kehidupan 

bermasyarakat. Karakter memiliki makna sebagai cara berperilaku dan 

berpikir yang berbeda antara individu satu dengan individu lainya untuk 

hidup dan bekerjasama (Samani, 2011:14). Karakter juga dapat dikatakan 

sebagai nilai-nilai tindakan manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang 

Maha Esa, diri sendiri, masyarakat ataupun berbangsa dan bernegara yang 
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meliputi perkataan, perbuatan, pikiran, sikap ataupun perasaan yang 

didasarkan pada norma maupun hukum yang berlaku. Karakter adalah sebuah 

tindakan yang muncul pada kehidupan sehari-hari dalam setiap manusia yang 

berupa sikap ataupun perilaku.  

Pentingnya peranan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam 

mengajarkan serta menanamkan pendidikan karakter pada anak sejak usia 

dini. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 

Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang berisi tentang 

penguatatan pendidikan karakter yang disingkat PPK adalah gerakan 

pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan guna memperkuat 

karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah 

raga yang melibatkan serta kerja sama anatara satuan pendidikan, keluarga, 

dan masyarakat.  

PPK baru diterapkan pada tahun 2016 dengan menggunakan 342 sekolah 

rintisan SD dan SMP dari 34 provinsi untuk uji cobanya, sedangkan pada 

tahun 2017 dan 2018 dilakukan implementasi secara mandiri dan bertahap 

dengan jumlah 90.000 sekolah SD dan SMP di 34 provinsi. Terdapat 5 nilai 

utama yang terkandung dalam penguatan pendidikan karakter tersebut yaitu 

nilai religius, mandiri, gotong royong,  nasionalis dan integritas. Salah satu 

dari kelima nilai karakter yang terkandung dalam penguatan pendidikan 

karakter terdapat nilai yang menjadi pondasi awal dalam berperilaku maupun 

berkata yaitu terdapat pada nilai integritas. Nilai integritas sendiri mempunyai 

6 nilai karakter yang ada di dalamnya yaitu kejujuran, keteladanan, 

tanggungjawab, antikorupsi, komitmen moral dan cinta pada kebenaran. 
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Satu dari beberapa nilai-nilai karakter yang penting untuk dikembangkan 

dalam pendidikan adalah nilai kejujuran. Sebab kejujuran merupakan pondasi 

awal dan yang utama atas tegaknya nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan. 

Kejujuran merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki oleh setiap 

individu. Penanaman nilai kejujuran harus dimulai sejak dini, karena 

kejujuran adalah salah satu tanggung jawab moral terhadap nilai dan juga 

norma agama dalam masyarakat. Kejujuran merupakan sebuah sifat yang 

bersumber dari ketulusan hati dan kelurusan hati. Seseorang dapat dikatakan 

jujur apabila dalam tindakan atau ucapanya tidak bertolak belakang atau 

sesuai dengan hati nurani dan  kenyataan yang terjadi serta tidak menyalahi 

aturan nilai dan norma yang berlaku. Menurut Samani (2013:15), jujur adalah 

terbuka, menyatakan apa adanya, serta konsisten antara yang dilakukan dan 

dikatan (berintegritas), tidak curang, dapat dipercaya, dan berani karena 

benar.  

Bangsa Indonesia dihadapkan pada masalah yaitu terjadinya  krisis moral 

terutama pada nilai kejujuran. Banyak orang yang sudah tidak lagi 

mempedulikan kejujuran. Ketidakjujuran yang terjadi di dalam masyarakat 

tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak seperti 

mencuri, berbohong, mencontek, penipu hingga korupsi dan lain sebagainya. 

Dilansir dari koran jakarta dalam situsnya http://www.koran-

jakarta.com/unbk-diwarnai-kecurangan/, menyatakan bahwa masih terjadi 

banyak kecurangan dalam UNBK, sejumlah foto yang berisi soal matematika 

beredar melalui line square. Gambar soal tersebut diambil dari telepon 

genggam siswa yang dibawa pada ruang ujian. Soal ujian juga beredar dalam 
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majalah provoks (majalah langganan anak-anak sekolah). Ketidakjujuran 

yang telah terjadi sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak.  

Kemerosotan nilai moral terutama nilai karakter jujur yang telah terjadi 

pada seluruh kalangan baik orang dewasa maupun anak-anak akibat dari 

kurangnya menghargai nilai itu sendiri tentu saja dapat ditangani dan tak 

lepas dari peran pendidikan. Sebab pendidikan memiliki sarana yang efektif 

untuk dapat memperbaiki nilai-nilai karakter tersebut. Menurut Horne (dalam 

Retno, 2012:2) pendidikan merupakan suatu proses yang terjadi terus 

menerus pada manusia yang telah berkembang secara mental maupun fisik 

dari penyesuaian lebih tinggi yang bebas dan sadar kepada Tuhan. Diperlukan 

waktu dan proses yang dilakukan secara bertahap dalam membentuk karakter 

anak menjadi pribadi yang jujur. Karakter jujur juga merupakan karakter yang 

utama dan paling penting untuk membentuk karakter siswa selanjutnya. 

Namun, hal tersebut tidak lepas dari peranana orang tua, guru serta 

lingkungan.  

Sebagai lembaga pendidikan sekolah memiliki peran penting untuk 

mengembangkan dan menanamkan nilai kejujuran pada siswa, sebab waktu 

siswa berada di sekolah hampir separuh waktu. Oleh karena itu, guru 

mempunyai peran yang strategis untuk menanamkan nilai kejujuran kepada 

peserta didiknya. Penanaman nilai kejujuran pada siswa tidak dapat 

diajarakan melalui hafalan definisi. Penanaman nilai kejujuran itu sendiri 

dapat dilakukan dengan cara selalu memberi contoh perilaku secara langsung 

yang dapat menumbuhkan nilai kejujuran yang tinggi. 
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Pendidikan karakter dapat juga diintegrasikan pada pembelajaran 

tematik. Majid (2014:85) menjelaskan bahwa pembelajaran tematik adalah 

sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang sengaja mengaitkan beberapa 

aspek dalam intramata pembelajaran maupun antar mata pelajaran. 

Pembelajaran tematik juga menjadi lebih bermakna dan menarik untuk siswa, 

sebab tema-tema yang disajikan bersifat aktual dan kontekstual di dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat memudahkan siswa dalam 

memahami materi yang diajarkan, sebab materi yang diajarkan tidak terpetak 

dalam macam-macam bidang studi. 

Pengintegrasian dalam kurikulum 2013 dilakukan tidak hanya dalam 

mata pelajaran saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Qodriyah & Wangid 

(2015:179) yang menyatakan bahwa pengintegrasian melalui mata pelajaran  

karakter sangat penting untuk kesiapan siswa menghadapi setiap masalah 

dalam kehidupanya. Selain itu Masnur (2013:86) juga menambahkan bahwa 

pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap 

mata pelajaran. Oleh sebab itu, pembelajaran tematik dan pendidikan karakter 

dilaksanakan secara beriringan di dalam pembelajaran yang bermakna.  

Hasil dari kegiatan observasi awal pada tanggal 28 oktober di  SDN 

Sidokaton Jombang yang telah dilakukan diketahui bahwa penerapan 

penguatan pendidikan karakter sudah diterapkan terutama nilai integritas sub 

nilai kejujuran. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya siswa yang 

mencontek saat ulangan ataupun ujian berlangsung. Nilai kejujuran juga 

diterapkan dan diajarkan oleh guru melalui pembelajaran tematik secara terus 

menerus, tidak hanya satu atau dua hari dalam satu minggu. Nilai kejujuran 
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juga diajarkan pada setiap hari selama proses pembelajaran. selain itu, guru 

juga memberikan peringatan dan memberikan tindakan secara tegas jika ada 

siswa yang melanggar nilai-nilai kejujuran.  

Melalui kegiatan wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 oktober 

bersama salah satu guru di SDN Sidokaton Jombang, dapat diketahui bahwa 

nilai kejujuran benar-benar diterapkan dalam lingkungan sekolah. Hal ini 

dibutikan dengan ketika terdapat permasalahan yang telah terjadi tentang 

kejujuran, pihak sekolah langsung memberikan tindakan yang nyata, tidak 

hanya dibiarkan saja. Salah satu permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini 

adalah ketika ada siswa yang dengan sengaja mengambil uang saku temanya 

bahkan juga uang tabungan yang sengaja ingin ditabung di sekolah, kepala 

sekolah langsung meminta anak tersebut untuk menghadap ke ruang guru 

guna mempertanggung jawabkan kesalahanya dengan diberi teguran. Namun 

setelah beberapa hari permasalahan tersebut terulang kembali, hingga 

akhirnya pihak sekolah memanggil kepolisian setempat untuk menjadi 

pembina ekstrakulikuler pramuka dan pembina upacara pada hari senin guna 

memberi peringatan kepada seluruh siswa. 

Sekolah juga melakukan program-program setiap satu bulan sekali untuk 

melatih dan mengajarkan nilai-nilai kejujuran. Salah satunya yaitu dengan 

mengadakan sholat dhuha bersama, setelah itu ada salah satu guru yang akan 

mendongeng dengan menggunakan alat peraga boneka tentang pentingnya 

nilai-nilai kejujuran diterapkan dan dimiliki oleh setiap individu. Kegiatan 

tersebut dilakukan untuk mendukung terlaksananya penerapan nilai kejujuran.   
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Sehubungan dengan masalah tersebut Edi Harapan (2017) telah 

melakukan penelitian dengan judul “Menanamkan Nilai-nilai Kejujuran  di 

dalam Kegiatan Madrasah Berasrama”. Hasil dari penelitian tersebut adalah 

diterapkanya penanaman nilai kejujuran melalui kegiatan pembinaan di 

sekolah asrama. Nilai kejujuran tersebut sudah diatur di dalam buku tata tertib 

asrama yang mengatur tentang adat istiadat dan norma yang berlaku di 

lingkungan asrama. Penanaman nilai tersebut juga dilakukan dengan beberapa 

pendekatan dan strategi antara lain yaitu melalui pembiasan dan latihan, 

pembudayaan kejujuran, dan pemberian contoh dan langsung. Penanaman 

nilai kejujuran di sekolah asrama sudah sesuai dengan buku aturan tata tertib 

dan didapatkan data siswa yang tinggal di asrama telah menunjukkan nilai-

nilai kejujuran di dalam kegiatan sehari-hari. 

Selain itu, Alex Dwi Kurniawan (2014) juga telah melakukan penelitian 

serupa dengan judul “Implementasi Nilai Kejujuran di Sekolah Dasar Negeri 

Kotagede 5 Yogyakarta” hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah 

nilai kejujuran yang dikembangkan oleh sekolah adalah dengan cara 

membangun kantin kejujuran, serta memberi peringatan bagi siswa yang 

mencontek atau memberi contekan. Selain itu implementasi nilai kejujuran 

juga dilakukan melalui pengintegrasian nilai karakter jujur melalui mata 

pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah.namun penerapan nilai – 

nilai kejujuran tidak berjalan dengan lancar. Terdapat hambatan – hambatan 

diantaranya yaitu kurang adanya kontrol yang baik antara komponen sekolah 

dalam menanamkan nilai kejujuran baik di lingkungan rumah, sekolah 

ataupun masyarakat. Selain itu siswa juga kurang peduli dengan nilai 
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kejujuran itu sendiri. Nilai kejujuran harus diterapkan secara terus menerus 

dan tidak bisa instan.  

Berdasarkan beberapa dari penelitian di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa penanaman dan pengembangan nilai karakter jujur dapat 

dilakukan dengan berbagai pendekatan dan strategi. Penananaman karakter 

jujur dapat dilakukan dengan cara pemberian contoh secara langsung dan 

bukan hanya sekedar teori atau hafalan tentang pengertian dari jujur itu 

sendiri. Dalam implementasinya terdapat juga beberapa hambatan yang akan 

dialami. Penanaman nilai tersebut juga harusdilakukan secara konsisten dan 

terus menerus. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian terdahulu mengenai 

karakter jujur, maka penelitian dengan judul “Analisis Penguatan Pendidikan 

Karakter Integritas Sub Nilai Kejujuran Pada Siswa Kelas IV SDN Sidokaton 

Jombang” penting dan baru untuk dilaksanakan. Hal tersebut didasarkan pada 

fenomena yang ada saat ini yaitu tentang kemerosotan nilai moral. Selain itu, 

juga didasarkan pada fakta yang ada di SDN Sidokaton Jombang yang 

berkaitan dengan nilai karakter jujur mengacu pada penerapan karakter jujur 

yang dilaksanakan saat pembelajaran berlangsung. 

B. Rumusan Masalah 

       Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pelaksanaan penguatan pendidikan karakter integritas sub 

nilai  kejujuran melalui pembelajaran tematik pada siswa kelas IV di SDN 

Sidokaton Jombang? 
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2. Kendala apa yang dihadapi dalam pelakasanaan penguatan pendidikan 

karakter integritas sub nilai kejujuran melalui pembelajaran tematik pada 

siswa kelas IV di SDN Sidokaton Jombang? 

3. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter integritas sub nilai kejujuran melalui pembelajaran 

tematik pada siswa kelas IV di SDN Sidokaton Jombang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan dari 

penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

integritas sub nilai kejujuran melalui pembelajaran tematik pada siswa 

kelas IV di SDN Sidokaton Jombang. 

2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter integritas sub nilai kejujuran 

melalui pembelajaran tematik pada siswa kelas IV di SDN Sidokaton 

Jombang. 

3. Untuk mendeskipsikan solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter integritas sub nilai kejujuran melalui 

pembelajaran tematik  pada siswa kelas IV di SDN Sidokaton Jombang. 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan dalam penerapan 

penguatan pendidikan karakter integritas sub nilai kejujuran pada 

pembelajaran tematik. 

b. Dapat menjadi karya ilmiah yang dapat memperkaya dan menambah 

pemikiran serta wawasan mengenai pnguatan pendidikan karakter 

intgritas sub nilai kejujuran dalam pembelajaran tematik bagi para 

pembaca serta dasar untuk penelitian selanjutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi siswa, hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 

siswa tentang penguatan pendidikan karakter integritas sub nilai 

kejujuran dalam pembelajaran tematik, sehingga dapat dierapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Bagi guru, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

pelaksanaan karakter integritas sub nilai kejujuran.  

c. Bagi sekolah, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan informasi serta 

panduan tentang pentingnya pelaksanaan dan menerapkan nilai 

kejujuran kepada siswa.  

E. Batasan Penelitian 

Berdasarakan latar belakang serta identifikasi masalah yang telah 

dipaparkan di atas agar penelitian yang dikaji tidak melebar dari rumusan 

masalah maka diperlukan adanya batasan penelitian, oleh sebab itu 

penelitianini hanya dibatasi pada masalah berikut. 

1. Penguatan pendidikan karakter integritas sub nilai kejujuran yang terdiri 

dari 3 apek yaitu : (1) berkata sesuai dengan kebenaran atau tidak 
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memutarbalikkan fakta dan tidak berdusta, (2) tidak bertindak dan 

berperilaku yang melanggar aturan, dan (3) menyelaraskan pikiran, 

perkataan, perbuatan dan perilaku yang bermoral serta dapat 

dipertanggunjawabkan kebenaranya. 

2. Pelaksanaan pembelajaran tematik di kelas IV

3. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV yang berjumlah 22 siswa di SDN

Sidokaton Jombang

F. Definisi Operasional

1. Penguatan pendidikan karakter adalah program yang dilaksanakan di

lingkungan sekolah serta berfungsi untuk memperkuat karakter siswa

melalui harmonisasi olah rasa, olah pikir, olah hati dan olah raga dengan

dukungan dari keluarga dan masyarakat, serta kerjasama antara sekolah

sebagai bentuk dari bagian Gerakan Nasional Revolusi Mental.

2. Integritas adalah salah satu nilai karakter yang terdapat dalam penguatan

pendidikan karakter yang mendasari suatu upaya perilaku menjadikan

dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam tindakan, perkataan,

dan pekerjaan, serta memiliki kesetiaan dan komitmen pada nilai – nilai

moral dan kemanusiaan.

3. Kejujuran adalah sebuah perilaku (tindakan) atau ucapan yang sesuai

dengan kebenaran.

4. Pembelajaran tematik adalah sebuah pembelajaran yang menyatukan

beberapa aspek dalam satu kesatuan serta menyajikan tema-tema yang

bersifat aktual dan kontekstual di dalam kehidupan sehari-hari.


