
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Penerapan pendidikan karakter bangsa melalui pengembangan karakter 

individu peserta didik tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial dan budaya 

peserta didik (syawal, 2012: 1). Pengembangan karakter bagi peserta didik hanya 

dapat bermakna apabila dilakukan dalam suatu proses pendidikan. Dalam proses 

pendidikan peserta didik berada dalam lingkungan sosial karena peserta didik dapat 

melakukan interaksi, peserta didik juga berada dalam budaya masyarakat artin ya 

interaksi yang dilakukan sesuai dengan kebiasaan peserta didik sehari-hari, dan 

peserta didik berada dalam budaya bangsa artinya peserta didik belajar dengan siuasi 

bangsa Indonesia. 

Pendidikan karakter bangsa dapat dimaknai sebagai proses penanaman nilai-

nilai karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen pengetahuan (kognitif), 

komitmen dan kesadaran, dan perilaku untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, 

terhadap tuhan, terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama hidup, terhadap 

lingkungannya, maupun secara kebangsaan. Karakter pada hakikatnya merupakan ciri 

khusus dari kepribadian diri sendiri dan berkaitan dengan pertimbangan nilai 

moralitas normatif yang berlaku (Surya, 2012: 3). Pendidikan karakter bukan 

merupakan mata pelajaran tersendiri, melainkan tujuan yang hendak dicapai melalui 

dampak pengiringnya. 



 Penerapan pendidikan karakter merupakan tanggung jawab bersama, 

pembentukan karakter pada seorang anak dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, 

satuan pendidikan dan lingkungan dimana siswa tinggal. Lingkungan satuan 

pendidikan yang didalamnya terdapat berbagai komponen yang memiliki fungsi 

berbeda saling berkerjasama  dalam   membentuk   karakter anak didik. Guru 

memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui 

pengembangan kepribadian dan nilai- 9 : 32). 

Berbagai upaya dilakukan oleh tenaga pendidik dalam rangka menanamkan 

pendidikan karakter kepada para peserta didiknya agar tercapai cita-cita bangsa yakni 

memiliki generasi bangsa yang berkarakter. 

Pendidikan karakter di sekolah merupakan kebutuhan vital agar generasi 

penerus dapat dibekali dengan kemampuan  kemampuan dasar yang  tidak saja 

mampu menjadikannya life-long learners sebagai salah satu karakter penting untuk 

hidup di era informasi yang bersifat global, tetapi juga mampu berfungsi dengan 

peran serta yang positif baik sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai warga 

negara, maupun warga dunia. Untuk itu harus dilakukan upaya  upaya instrumental 

untuk meningkatkan keefektifan proses pembelajarannya disertai pengembangan 

kultur yang positif. Sekolah dasar menjadi basis pengembangan karakter pada jenjang 

pendidikan formal, oleh karena itu sangat diperlukan model pendidikan karakter yang 

efektif (Zuchdi, dkk, 2010 :1) 

Hasil observasi peneliti di SDN Sumbersari II Kota Malang, ditemukan bahwa 

pelaksanaan pendidikan karakter tentang disiplin, bersahabat, dan tanggung jawab 



masih belum menjadi fokus perhatian dalam pembelajaran. Namun, karakter tersebut 

tampak secara tertulis pada RPP. Sayangnya karakter itu akan d icapai kapan dan 

melalui aktivitas pembelajran yang mana pun juga belum tampak. Oleh karena itu, 

pencapaian karakter yang akan menentukan moralitas seseorang, tidak pernah teukur.  

Dalam pembelajaran di sekolah, masih terdapat siswa yang datang terlamabat 

yang menunjukan karakter kurang disiplin. Masih ada pula siswa yang lupa 

mengerjaka PR yang diberikan oleh guru yang menunjukan masih lemahnya karakter 

tanggung jawab. Masih adanya siswa yang mengganggu atau mengolok-olok 

temannya sendiri menunjukan karakter bersahabat yang kurang maksimal. 

Penanaman karakter peserta didik yang disiplin, bersahabat, dan bertanggungjawab 

masih kurang mendapat perhatian guru. Proses belajar siswa terfokus pada guru saja, 

dan seluruh waktu didominasi oleh guru. Siswa menjadi objek pembelajaran. 

Keadaan tersebut harus segera dievaluasi, yakni dengan melakukan 

pelaksanaan pendidikan karakter yang selama ini diterapkan disekolah. Menurut 

pihak sekolah, sekolah telah  berupaya untuk melaksanakan pendidikan karakter, 

bukan hanya dalam proses belajar mengajar, melainkan juga melalui kegiatan 

ekstrakulikuler yang diberikan kepada para siswa. Diharapkan dengan upaya 

pelaksanaan pendidikan karakter maka dapat membangun dan membentuk karakter 

siswa yang baik. 

Keberhasilan dalam membangun karakter siswa, secara otomatis akan 

membantu keberhasilan membangun karakter bangsa. Oleh karena itu kemajuan suatu 

bangsa  juga akan tergantung bagaimana karakter orang- orangnya, kemampuan 



intelegensinya, keunggulan berpikir warganya, sinergi para pemimpinnya, dan lain 

sebagainya. Dengan demikian pendidikan karakter adalah penting dalam membangun 

moral dan kepribadian bangsa ( Supinah dan Parmi, 2011 : 3) berdasarkan uraian latar 

belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk m

Pendidikan Karakter Siswa dalam Kegiatan Belajar Mengajar di SDN 

 

1.2 Identifikasi/ Fokus Masalah 

Penelitian ini di fokuskan pada pelaksanaan karakter siswa di SDN 

Sumbersari II Kota Malang. Pelaksanaan karakter difokuskan pada proses guru dalam 

menyisipkan pendidikan karakter kepada siswa baik melalui kegiatan belajar 

mengajar baik didalam kelas maupun diluar kegiatan kelas. Kendala  kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan karakter, siswa perlu pula untuk dikaji agar 

dapat diketahui permasalahan apa saja yang timbul. Setiap kendala perlu upaya untuk 

mengatasinya (Solusi), sehingga perlu pula diteliti bagaimana solusi yang dilakukan 

oleh pihak sekolah untuk mengatasi berbagai kendala yang ada da lam pelaksanaan 

pendidikan karakter siswa. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut : 

1) Bagaimana bentuk pelaksanaan pendidikan karakter dalam kegiatan belajar 

mengajar di SDN Sumbersari II Kota Malang ? 



2) Bagaimana kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan karakter 

dalam kegiatan belajar mengajar di SDN Sumbersari II Kota Malang? 

3) Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter  dalam  kegiatan  belajar  mengajar di SDN Sumbersari II Kota 

Malang? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Mendeskripsikan bentuk pelaksanaan pendidikan karakter dalam kegiatan 

belajar mengajar di SDN Sumbersari II Kota Malang. 

2) Mendeskripsikan kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter dalam kegiatan belajar mengajar di SDN Sumbersari 

II Kota Malang. 

3) Mendeskripsikan solusi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter  dalam  kegiatan  belajar  mengajar di SDN 

Sumbersari II Kota Malang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak - pihak berikut 

ini.  

1) Bagi sekolah 



Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan 

sekaligus bahan evaluasi terkait dengan program pelaksanaan karakter siswa 

di sekolah tersebut. 

2) Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan program 

pengembangan karakter siswa di sekolah sekaligus sebagai alternatif bahan 

ajar tentang pendidikan karakter. 

3) Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan 

wawasan dan ilmu pengetahuan yang berguna bagi masyarakat luas yang 

terkait dengan program pelaksanaan karakter siswa di tingkat sekolahd dasar. 

 

1.6 Definis Istilah 

1) Pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter yang 

bertujuan membentuk kepribadian dan kebiasaan yang baik pada siswa sejak 

dini. Sebagaimana dikemukakan oleh Amri, dkk,. (2011 : 4) bahwa 

pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau 

kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. 

 

 

  


