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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Karakter dalam diri masing-masing individu perlu dibentuk sejak dini 

melalui pendidikan. Persoalan karakter pada bangsa Indonesia ditandai dengan 

berbagai gejala-gejala yang muncul. Menurut Lickona (dalam Banawi & M. 

Arifin, 2012: 13) salah satu tanda-tanda yang muncul dalam persoalan karakter 

pada bangsa Indonesia yaitu semakin turunnya pedoman moral baik dan buruk. 

Baik dan buruknya sesuatu disesuaikan dengan siapa saja dan sudut pandang apa 

yang mendasari bahwa sesuatu itu baik dan buruk.  Persoalan karakter pada 

bangsa mempengaruhi kepribadian siswa dalam hidup di masyarakat, tidak hanya 

di masyarakat  tetapi juga pada perkembangan kepribadian dan sosial anak. Hal 

ini tidak lepas dari peranan orang orang tua, masyarakat serta pemerintah bahwa 

pendidikan karakter pada anak sangat dibutuhkan sejak dini.  

Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap 

individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, 

bangsa, dan Negara. Individu yang dapat membuat keputusan dan siap 

mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. Secara terminologi 

(istilah), karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya yang bergantung 

pada faktor kehidupannya sendiri. Karakter juga dapat diartikan sebagai akhlak 

dan budi pekerti sehingga karakter bangsa sama dengan akhlak bangsa atau budi 

pekerti bangsa, dimana bangsa yang berkarakter merupakan bangsa yang 

berakhlak dan berbudi pekerti. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

keberhasilan pendidikan karakter ditentukan oleh perilaku seseorang yang sesuai 
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dengan apa yang dimiliki oleh setiap individu sehingga dapat di 

pertanggungjawabkan 

Winton (2010) berpendapat bahwa pendidikan karakter adalah upaya 

sadar dan sungguh-sungguh dari seorang guru untuk mengajarkan nilai-nilai 

kepada para peserta didiknya. Pendidikan karakter telah menjadi sebuah 

pergerakan pendidikan yang mendukung pengembangan social, pengembangan 

emosional, dan pengembangan etik para peserta didik. Merupakan suatu proaktif 

yang dilakukan baik oleh sekolah maupun pemerintah untuk membantu peserta 

didik mengembangkan inti pokok dari nilai-nilai etik dan nilai-nilai kinerja seperti 

kepedulian, kejujuran, kerajinan, keuletan dan ketabahan, tanggung jawab, 

menghargai diri sendiri dan orang lain. 

Di Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada persoalan karakter yang 

sangat serius dan perlu mendapatkan perhatian melalui pendidikan. Persoalan 

muncul akibat lemahnya dan kurangnya pengawasan dari orang tua, pendidik dan 

guru dalam sekolah serta masyarakat yang menyebabkan pertingkaian antar 

pelajar (Setyawan, 2017). Akan adanya persoalan tersebut adanya pendidikan 

seorang dapat membentuk sikap dan karakter di dirinya masing-masing. Menurut 

Suyanto (2010) Pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, pendidikan budi 

pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan 

kemampuan seseorang dan mewujudkan kebaikan tersebut. Oleh sebab, itu 

dilaksanakan pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai moral yang baik pada 

diri peserta didik.  
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) adalah  gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab 

satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi 

olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama 

antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan 

Nasional Revolusi Mental (GNRM). Bertujuan untuk memperkuat potensi dan 

kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta didik, masyarakat, dan 

lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan Penguatan Pendidikan Karaker 

(PPK). 

Penguatan pendidikan karakter terdapat 5 nilai-nilai utama diantaranya 

yaitu, Religius yang artinya mencerminkan keberimanan kepada Tuhan yang 

Maha Esa dengan cara menunjukkan perilaku agama, tidak membedakan dan juga 

sikap saling menghormati antar agama. Nasionalis yang artinya cara berfikir, 

bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan 

yang tinggi terhadap bahasa, social, budaya dan politik bangsa, menempatkan 

kepentingan bangsa dan Negara untuk kepentingan diri dan kelompoknya. 

Mandiri, yang artinya sikap dan perilaku tidak bergantung dengan orang lain. 

Gotong royong, yang artinya saling tolong-menolong antar sesama menjalin 

komunikasi persahabatan dengan baik. Integritas sesuai butir ke delapan 

Nawacita, dengan nilai yang mendasari tentang perilaku seseorang agar dapat 

dipercaya baik dari perkataan maupun perbuatan. Dari penjelasan nilai utama 

dalam penguatan pendidikan karakter dapat dijadikan pedoman pendidik dan 
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peserta didik agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat 

menanamkan karakter individu. 

Implementasi yang dilakukan dengan tiga pendekatan diantaranya 

berbasis kelas, berbasis budaya dan berbasis masyarakat. Dalam pendekatan 

tersebut digunakan untuk membantu satuan pendidikan dalam merancang dan 

mengimplementasikan program dan kegiatan PPK yang ada di sekolah. Dalam 

setiap pendekatan terdapat sub-bab yang terkandung di dalamnya, namun dalam 

penguatan pendidikan karakter ini mengangkat mengenai pendekatan berbasis 

budaya sekolah.  

Pendidikan karakter berbasis budaya sekolah menurut (Hendarman:35)  

merupakan sebuah kegiatan untuk menciptakan iklim dan lingkungan sekolah 

yang mendukung praksis PPK mengatasi ruang-ruang kelas dan melibatkan 

seluruh system, struktur, dan pelaku pendidikan sekolah. Pengembangan PPK 

berbasis budaya sekolah termasuk di dalamnya keseluruhan tata kelola sekolah, 

desain kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), serta pembuatan peraturan 

dan tata tertib sekolah. 

SDN Mojolangu 3 sudah melaksanakan PPK berbasis budaya sekolah 

diantaranya Apel pagi, budaya 3S (senyum, sapa, salam), senam sehat, kultum 

bersama, sholat sunah dhuha, sholat berjama’ah dan juga literasi, dari kegiatan 

tersebut merupakan salah satu wujud sekolah untuk mencapai nilai karakter yang 

terdapat dalam PPK. Hal tersebut terbukti dalam prestasi yang telah dicapai oleh 

sekolah  baik dari pendidik ataupun peserta didik yang sudah mendapat juara 

meraih prestasi-prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. 
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Penguatan pendidikan karakter diintegrasikan melalui budaya sekolah. 

Menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 pasal 6 Ayat  penyelenggaraan 

PPK mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan pendekatan berbasis kelas, budaya sekolah 

dan masyarakat.  Dalam mengintegrasikan PPK berbasis budaya sekolah terdapat 

langkah-langkah pelaksanaan melalui beberapa diantaranya menyusun jadwal 

harian/ mingguan, pengembangan tradisi sekolah dan ekstrakurikuler. 

Hasil penelitian tentang penguatan pendidikan karakter melalui budaya 

sekolah yang dilakukan oleh Dewi dan Nawang Putri Nardhika yang berjudul 

analisis penguatan pendiddikan karakter melalui budaya sekolah di SDN 

Purwanto 1 Malang pada Tahun 2018 nmenyimpulkan bahwa sekolah tersebut 

mendeskripsikan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter yang dikembangkan 

melalui budaya sekolah serta kendala dan solusi yang ditempuh untuk mengatasi 

permasalahan penguatan pendidikan karakter melalui budaya  

Selain itu, Evi dan Nur Aliya berjudul pelaksanaan penguatan 

penddidikan karakter berbasis budaya sekolah di SDN Temas 01 Batu pada Tahun 

2018 menuliskan hasil penelitian mengenai pendidikan karakter siswa dengan 

aspek budaya sekolah yang mengarahkan terwujudnya dalam penguatan 

pendidikan karakter. Penulis mengangkat judul Pelaksanaan Penguatan 

Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah di SDN Temas 01 Batu.  

Kajian relevan diatas dapat disimpulkan bahwa penguatan pendidikan 

karakter melalui budaya sangat penting dikembangkan  di setiap sekolah. Sebab, 

dengan adanya pendidikan karakter melalui budaya peserta didik dapat terlihat 
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bakat dan kemampuannya dari setiap bidang yang bisa dilakukannya, sehingga 

pendidik bisa mengetahui karakter yang terdapat dalam setiap peserta didik. 

Keungulan dari sekolah yang saya teliti yaitu di SDN Mojolangu 3 Malang 

terdapat kegiatan rutin yang menjadi budaya di sekolah seperti apel pagi setiap 

hari dilaksanaakan oleh seluruh warga sekolah yang mengandung 5 milai utama 

penguatan pendidikan karakter (PPK) 

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengkaji mengenai pelaksanaan 

Penguatan Pendidikan Karakter yang dikembangkan melalui budaya sekolah di 

SDN Mojolangu 3 Malang. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu medeskripsikan 

pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter yang di peroleh di dalam budaya 

sekolah .peneliti sehingga mengangkat judul “Pelaksanaan Penguatan 

Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah di SDN Mojolangu 3 

Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka dalam 

penelitian di SDN Mojolangu 3 Malang dapat diajukan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui budaya 

sekolah di SDN Mojolangu 3 Malang ? 

2. Bagaimana kendala dalam penguatan pendidikan karakter melalui budaya 

sekolah di SDN Mojolangu 3 Malang ? 

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter melalui budaya sekolah di SDN Mojolangu 3 

Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui 

budaya sekolah di SDN Mojolangu 3 Malang. 

2. Mendeskripsikan kendala dalam penguatan pendidikan karakter melalui 

budaya sekolah di SDN Mojolangu 3 Malang. 

3. Mendeskripsikan solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalah 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui budaya di SDN 

Mojolangu 3 Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang “Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter melalui 

Budaya Sekolah di SDN Mojolangu 3 Malang”, diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam Penguatan Pendidikan 

Karakter melalui budaya sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

Memebrikan informasi kepada peserta didik tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter yang dikembangkan melalui budaya sekolah serta 

meningkatkan kebiasaan peserta didik untuk bertindak dan bersikap 

sesuai dengan nilai karakter yang baik. 
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b. Bagi Guru 

Memberikan wawasan dan motivasi bagi guru untuk mengintegrasikan 

karakter dalam proses pendidikan. 

c. Bagi Sekolah 

Memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan Penguatan 

Pendidikan Karakter di sekolah tersebut serta meningkatkan kesadaran 

pentingnya untuk mengintegrasikan nilai karakter dalam budaya 

sekolah. 

d. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pemahaman peneliti dalam pelaksanaan 

Penguatan Pendidikan Karakter melalui budaya sekolah. penelitian ini 

juga diharapkan bagi peneliti dapat memahami bagaimana bentuk 

kegiatan dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter (PPK) 

berbasis budaya sekolah. 

E. Batasan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang maka peneliti perlu membatasi hal yang ingin 

diteliti. Penelitian ini akan berfokus pada : 

1. Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui budaya sekolah yaitu 

apel pagi, rabu sehat dan  jum’at bersih. 

2. Penguatan pendidikan karakter melalui nilai-nilai yang terkandung dalam 

PPK diantaranya nilai karakter religius, nilai karakter nasionalisme, nilai 

karakter mandiri, nilai karakter integritas, nilai karakter gotong royong.  

3. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Mojolangu 3 Malang  
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F. Definisi Operasional 

1. Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter adalah sekolah 

melaksanakan kegiatan dari nilai-nilai utama PPK dan menjadi tujuan 

utama penguatan pendidikan  karakter. 

2. Penguatan Pendidikan Karakter adalah program pendidikan di sekolah 

untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, 

olah rasa dan olah pikir dengan dukungan public dan kerja sama antar 

sekolah, masyarakat. 

3. Budaya sekolah merupakan sekumpulan harapan yang diberikan oleh 

komunitas sekolah secara bersama-sama dalam periode waktu tertentu. 

 


