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BAB I   

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia 

dari aspek-aspek rohaniah, jasmaniah, dan  harus berlangsung secara bertahap. Oleh 

karena itu suatu kematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi perkembangan/ 

pertumbuhan, baru dapat tercapai bilamana berlangsung melalui proses demi proses 

kearah tujuan akhir perkembangan atau pertumbuhannya. Lebih spesifiknya, 

menjadikan pendidikan sebagai upaya, latihan dan sebagainya untuk menumbuh 

kembangkan segala potensi yang ada dalam diri manusia baik secara mental, moral, 

dan fisik untuk menghasilkan manusia yang dewasa dan bertanggungjawab sebagai 

makhluk yang berbudi luhur, Muhammad Arifin (dalam Rohmatun Luk Luk, 

2016:38). 

Berdasarkan pernyataan ahli yang sudah dipaparkan sejalan dengan 

pemikiran pendidikan nasional yang memiliki tujuan didalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) Pasal 33 UU tersebut menyatakan, “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.   
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Pasal ini sebagai dasar untuk melakukan pengembangan pendidikan karakter untuk 

pembentukan karakter manusia khusunya generasi muda pada era millenial atau 

abad ke 21.  

Pada era millenial atau abad ke 21 dapat ditemukan banyaknya 

permasalahan yang muncul mengenai karakter anak bangsa yang sedikit demi 

sedikit bergeser kearah yang negatif yang sangat menjadi potret buram bagi 

Indonesia. Semakin lama karakter yang sesungguhnya dimiliki bangsa sudah tidak 

hadir didalam masyarakat era millienial seperti ini. Adanya pergeseran moral 

kesopan dan moral adat istiadat sudah mulai ditinggalkan. Tidak semua itu terjadi 

di setiap daerah namun sebagian besar di kota yang terbilang “Kota Besar” 

disanalah muncul banyak pergeseran moral yang jauh dari hakikat karakter yang 

dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui trend yang dipamerkan 

melalui sosial media yang dapat diakses kapanpun oleh anak tanpa dipilah terlebih 

dahulu oleh orangtua selaku pengawas pertama bagi anak-anak didalam rumah. 

Contohnya sepert trend gaya bersosialisasi, gaya hidup, dan cara berpakaian yang 

mana hal tersebut diikuti tanpa memilah mana yang baik dilakukan atau tidak. 

Karakter yang ditampilkan melalui prilaku mereka dari maraknya bermain sosial 

media adanya dampak buruk yang ditimbulkan di masyarakat dunia nyata maupun 

dunia “maya”. 

Melihat hal seperti itu maka bangsa Indonesia ini butuh penanganan dan 

pengobatan secara tepat melalui pemberian pendidikan karakter di semua tingkatan 

pendidikan, Mulyasa (2017:17). Pergaulan masyarakat telah bergeser dari 

masyarakat sosial menjadi masyarakat yang asosial (antisosial atau apatis). Semua 

hal tersebut yang sudah dipaparkan karena banyaknya pengaruh nilai-nilai asing 
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yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui proses memilah terlebih dahulu. 

Dari sanalah pengaruh tersebut akan merusak akhlak dan moral generasi muda 

bangsa Indonesia terlebih lagi ialah siswa. Lebih khusunya siswa sekolah dasar 

sebagai tonggak utama pembentukan karakter mulai dini.  

Menanggapi permasalahan karakter tersebut tidak cukup dengan adanya 

pernyataan yang dibuat pemerintah melalui tujuan pendidikan nasional maka dari 

itu, setelah adanya pernyataan dalam pasal 33 tersebut Pemerintah membuat 

gerakan terbaru yang mana program tersebut ialah Gerakan Penguatan Pendidikan 

Karakter (GPPK) hal ini sudah direncanakan dari tahun 2010 yang baru diterapkan 

dalam kurikulum 2013. Gerakan PPK ini menempati tempat yang sangat 

berpengaruh pada saat pemerintah mencanangkan revolusi karakter bangsa yang 

tertuang dalam Nawacita (Nawacita 8), menggelorakan Gerakan Nasional Revolusi 

Mental, dan menerbitkan RPJMN 2014-2019 berlandaskan Nawacita. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter Bab 1 Pasal 1 menyatakan Penguatan Pendidikan 

Karakter adalah gerakan pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk 

memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah 

pikir, dan olah raga dengan melakukan kerjasama antara satuan pendidikan, 

keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental 

(GNRM). Dari pernyataan ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam memperkuat 

watak/karakter seseorang perlu mengintegrasi keempat hal yakni mulai dari olah 

hati, olah rasa, olah pikir, serta olah raga agar terwujudnya karakter utuh manusia 

Indonesia. 
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Dari hal tersebut maka perlu melakukan implementasi  Program Penguatan 

Pendidikan Karakter tersebut yakni Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter 

telah dirancang ada tiga basis pertama ialah berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, 

dan berbasis masyarakat, Kemendikbud (2017:27). Maksud dari berbasis kelas 

yakni dalam proses pembelajaran menggabungkan dengan nilai-nilai utama PPK. 

Sedangkan berbasis budaya sekolah ialah didalam pembiasaan ataupun 

pembentukan adat sekolah (budaya sekolah) menggabungkan dengan nilai-nilai 

utama PPK. Serta berbasis masyarakat menggabungkan nilai-nilai utama PPK 

bekerjasama dengan lembaga, komunitas, dan masyarakat di luar lingkungan 

sekolah. 

Dari pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter peneliti melakukan Studi 

Pendahuluan di SD Muhammadiyah 8 Malang pada tanggal 27 Oktober 2018 

diperoleh data bahwa sekolah ini sudah melakukan program Penguatan Pendidikan 

Karakter Berbasis Budaya Sekolah. Program tersebut yakni semua warga sekolah 

harus mematuhi budaya yang berlaku, hal ini didapat melalui observasi di sekolah 

tersebut didapatkan bahwa budaya sekolah yang dilaksanakan seperti siswa 

melakukan salam, senyum, dan sapa kepada guru saat tiba di sekolah, melakukan 

kegiatan literasi sebelum pembelajaran dan melaksanakan kegiatan shalat dhuha 

berjama’ah setiap harinya, kegiatan one day one ayat, kegiatan jumat bersih, serta 

kegiatan pramuka. 

Berdasarkan uraian yang dipaparkan peneliti akan melihat bagaimana 

pelaksanaan program Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah 

yang dilakukan di SD Muhammadiyah 8 Malang serta kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karaker Berbasis Budaya Sekolah dan solusi 
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yang dilakukan oleh sekolah dalam pelaksanaan program Penguatan Pendidikan 

Karakter Berbasis Budaya Sekolah. Hasil penelitian yang akan diperoleh yakni 

untuk mendeskripsikan pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis 

Budaya Sekolah serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Penguatan 

Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah dan solusi yang dilakukan oleh 

sekolah dalam pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya 

Sekolah. Sehingga dengan adanya hal tersebut peneliti mengangkat Judul Analisis 

Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah di SD 

Muhammadiyah 8 Malang. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya 

Sekolah di SD Muhammadiyah 8 Malang? 

2. Bagaimana kendala pelaksanaaan Program Penguatan Pendidikan Karakter 

Berbasis Budaya Sekolah di SD Muhammadiyah 8 Malang? 

3. Bagaimana solusi pelaksanaan Program Penguatan Pendidikan Karakter 

Berbasis Budaya Sekolah di SD Muhammadiyah 8 Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan maka tujuan dari penelitian 

yakni: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Program Penguatan Pendidikan Karakter 

berbasis budaya sekolah di SD Muhammadiyah 8 Malang. 

2. Mendeskripsikan kendala dalam pelaksanaan Program Penguatan Pendidikan 

Karakter Berbasis Budaya Sekolah di SD Muhammadiyah 8 Malang. 
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3. Mendeskripsikan solusi pelaksanaan Program Penguatan Pendidikan Karakter 

Berbasis Budaya Sekolah di SD Muhammadiyah 8 Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Melalui tujuan penelitian yang disampaikan peneliti berharap penelitian ini 

memiliki manfaat, sebagiamana berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dan wawasan untuk 

melaksanakan Program Penguatan Pendidikan Karakter berbasis budaya 

sekolah di sekolah dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Dapat memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan Program Penguatan 

Pendidikan Karakter yang telah dilaksanakan di sekolah serta dapat 

meningkatkan pentingnya menggabungkan nilai karakter dalam budaya 

sekolah. 

b. Bagi Guru 

 Memberikan pengetahuan untuk meningkatkan upaya dalam menggabungakn 

nilai karater dalam proses pembelajaran. 

c. Bagi Peneliti 

 Menambah informasi dan wawasan bagaimana pentingnya pelaksanaan 

Program Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Bekolah dan 

dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam sistem pendidikan nasional. 
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E. Batasan Penelitian 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini harus diberi batas dengan jelas 

agar mengarahkan kepada topik pembahasan secra eksplisit, penelitian ini 

membatasi pada masalah: program penguatan pendidikan karakter berbasis budaya 

sekolah yang dilaksanakan di dalam kelas maupun luar kelas. 

F. Definisi Oprasional 

1. Pendidikan Karakter 

Pendidikan atau pengaajaran sesungguhnya untuk membentuk karakter 

manusia memiliki budi luhur yang baik sesuai dengan nilai agama maupun nilai 

dalam berbangsa. Serta pendidikan karakter tidak hanya melihat dari segi 

kecerdasan seseorang namun melihat dari karakter seseorang yang baik budi 

pekertinya dan memiliki moral yang baik dalam berkehidupan berbangsa dan 

bermasyarakat. 

2. Penguatan Pendidikan Karakter 

Gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter melalui proses 

pembentukan, transformasi, transmisi, dan pengembangan potensi peserta didik 

dengan cara harmonisasi olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir 

(literasi dan numerasi), dan olah raga (kinestetik) sesuai falsafah hidup Pancasila. 

3. Budaya sekolah 

Suatu pola atau karakteristik khas berisi adanya norma-norma, keyakinan, 

nilai, dan tradisi yang dapat dilakukan atau dipahami oleh seluruh warga sekolah 

yang berpartisipasi didalamnya untuk menjadikan segala aktivitas menjadi baik dan 

teratur. 


