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BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, melalui pendidikan manusia mampu memahami apa yang 

sebenarnya ia butuhkan dan mampu mengatasi masalah-masalah yang sedang 

dihadapi. Pendidikan mampu memberikan dampak yang positif terhadap 

manusia, tidak hanya mengajarkan tentang suatu pembelajaran yang 

bermakna namun juga mampu mengajarkan nilai-nilai yang dapat membantu 

serta mendorong manusia itu sendiri agar bisa menjadi pribadi yang 

berkarakter baik terhadap keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat 

melalui pendidikan karakter. Dalam konteks pendidikan, pengertian 

pendidikan karakter menurut Dharma Kesuma (2011:5) merupakan sebagai 

sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan 

dengan bijak dan mempraktek kan nya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 

mereka dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungannya). 

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan 

perencanaan tentang penerapan pendidikan karakter melalui Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK)untuk semua tingkat pendidikan mulai dari SD 

sampai dengan Perguruan Tinggi. Hal ini bertujuan untuk membentuk 

lembaga-lembaga pendidikan formal menjadi sarana pembentukan karakter 

pada generasi muda Indonesia. Pelaksanaan PPK di sekolah dasar diterapkan 

melalui 3 implementasi utama yaitu pendidikan karakter berbasis kelas, 

berbasis kultur atau budaya sekolah dan berbasis komunitas. Dimana ketiga 
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hal tersebut sesuai dengan implementasi yang di rencana kan oleh tim PPK 

(2017:17). Sebagai tindak lanjut dari perencanaan pemerintah tersebut adalah 

dengan merumuskan lima nilai utama karakter diantaranya yaitu religius, 

nasionalis, mandiri, gotong-royong dan integritas.PPK di bagi menjadi 

beberapa kelompok yaitu  Olah Hati (Spiritual and emotional development) , 

Olah Pikir (intellectual development), Olah Raga dan Kinestetik (Physical 

and kinestetic development), dan Olah Rasa dan Karsa (Affective and 

Creativity development).  (Kemdiknas, 2010: 9-10). 

Secara faktual, beberapa sekolah masih mengalami kesulitan terhadap 

penerapan pendidikan karakter, diantara nya yang berkaitan dengan pedidikan 

karakter berbasis komunitas. PPK berbasis komunitas merujuk pada suatu 

sistem partisipasi dan kolaborasi diantara nya adalah orang tua,  akademisi 

dan pemerintah. Selama ini sekolah masih belum menunjukkan kemampuan 

dalam membentuk pola partisipasi dan kolaborasi sekolah dengan orang tua 

sebagai pendukung utama dalam PPK. Oleh sebab itu, masih dibutuhkan 

pemikiran dan kerja keras dalam membangun hubungan partisipasi dan 

kerjasama sekolah dengan orang tua melalui program yang ada disekolah. 

Salah satu contoh SDN Lowokwaru 3 Malang yang telah 

mengimplementasikan PPK berbasis komunitas melalui komunitas peduli 

lingkungan. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 23 November 2018  

dimana peneliti memilih SDN Lowokwaru 3 Malang sebagai lokasi penelitian 

dengan alasan sekolah ini telah menerapkan pendidikan karakter berbasis 

komunitas peduli lingkungan dan mendapat himbauan untuk menjadi sekolah
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yang menerapkan PPK. Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan kepala 

sekolah yakni Bapak Edy Rianto, M. Pd. mengatakan bahwa sekolah dasar ini 

sudah menerapkan pendidikan karakter sejak lama akan tetapi belum berjalan 

sesuai dengan apa yang diharapkan, khususnya mengenai keterlibatan orang 

tua dalam pendidikan siswa. Ada beberapa orang tua yang menyerahkan 

sepenuh nya urusan pendidikan siswa kepada guru. Pada saat kegiatan 

evaluasi, ada beberapa orang tua yang tidak bisa hadir dengan alasan faktor 

pekerjaan.Tidak hanya itu, masalah yang sering muncul adalah mengenai 

perilaku sosial siswa yang mana masih terdapat beberapa siswa melakukan 

diskriminasi terhadap siswa lain. 

Terkait dengan PPK berbasis komunitas yang diterapkan oleh sekolah, 

keterlibatan orang tua dianggap sebagai faktor satu-satu nya yang dapat 

menunjang keberhasilan proses pendidikan karakter dan prestasi belajar 

siswa. Untuk itu solusi terhadap permasalahan terkait PPK berbasis 

komunitas adalah dimana sekolah ini menerapkan PPK berbasis komunitas 

melalui program komunitas peduli lingkungan. Sehingga diharapkan orang 

tua siswa mampu ikut serta dalam menyukses program komunitas tersebut. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa SDN 

Lowokwaru 3 Malang sudah menerapkan PPK. Dengan demikian penelitian 

ini bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut terkait perencanaan, pelaksanaan 

dan pendekatan PPK di SDN Lowokwaru 3 Malang melalui komunitas yang 

ada pada sekolah. Peneliti mengangkat judul penelitian tentang “Analisis PPK 

Berbasis Komunitas Di SDN  Lowokwaru 3 Malang”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang peneliti kemukakan diatas, 

maka permasalahan dalam pengamatan ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perencanaan PPK berbasis komunitas peduli lingkungan 

di SDN Lowokwaru 3 Malang ? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan PPK berbasis komunitas peduli lingkungan 

di SDN Lowokwaru 3 Malang ? 

3. Apa sajakah pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan 

PPK berbasis komunitas peduli lingkungan di SDN Lowokwaru 3 

Malang ?  

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikanperencanaan PPK berbasis komunitas peduli 

lingkungan di SDN Lowokwaru 3 Malang. 

2. Untuk mendeskripsikanpelaksanaan PPK berbasis komunitas peduli 

lingkungan di SDN Lowokwaru 3 Malang. 

3. Untuk mendeskripsikanpendekatan-pendekatan yang digunakan dalam 

pelaksanaan PPK berbasis komunitas peduli lingkungan di SDN 

Lowokwaru 3 Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

atau acuan untuk menambah, mengembangkan pengetahuan dan 

pengalaman di bidang pendidikan dasar, khususnya yang berkaitan 

dengan analisis PPK berbasis komunitas peduli lingkungan di sekolah 

dasar. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dipertimbangkanoleh 

guru sebagai bahan untuk menjalin hubungan kerjasama antara pihak 

sekolah dan orang tua siswa dalam rangka pelaksanaan PPK berbasis 

komunitas peduli lingkungan di sekolah dasar. 

E. Batasan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat dirumuskan batasan ruang lingkup dari penelitian ini adalah mengenai 

analisis PPK berbasis komunitas peduli lingkungan yang ada di SDN 

Lowokwaru 3 Malang, serta bagaimana bentuk nilai karakter seperti gotong 

royong yang diterapkan dalam pelaksanaan PPK berbasis komunitas peduli 

lingkungan.  

F. Definisi Operasional 

Penegasan istilah digunakan agar tidak terjadi kesalahan pengertian 

dalam memahami hasil penelitian ini, maka istilah penting dalam penelitian 

ini akan dijelaskan sebagai berikut : 



6 
 

 

 
 

1. Pendidikan karakter adalah suatu upaya untuk mendorong anak kearah yang lebih 

baik dengan penanaman kebiasaan-kebiasaan berdasarkan nilai dan moral yang 

dipertanggung jawabkan, sehingga anak memiliki kesadaran dan pemahaman yang 

tinggi dengan mewujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk 

memperkuat karakter siswa. 

3. Penguatan pendidikan karakter berbasis komunitas adalah sebuah proses dimana 

setiap anggota komunitas hadir untuk mengemukakan setiap persoalan dan 

kebutuhan, mencari solusi diantara mereka, maupun bangsa. 

4. Komunitas adalah kelompok sosial yang nyata yang terdiri dari individu-individu 

dengan berbagai peran dan latar belakang yang mempunyai satu tujuan. 

 

 

 

 


