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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah suatu proses interaksi manusiawi antara pendidikan 

dengan subyek didik untuk mencapai tujuan bersama. Proses ini berlangsung 

dalam lingkungan tertentu dan dengan waktu tertentu yang menggunakan 

bermacam-macam tindakan dan metode tertentu. Secara detail bahwa 

Pendidikan Nasional berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003, bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasaan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

Negara. Fungsi dan tujuan pendidikan Nasional tertuang dalam UU 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 3 yang berbunyi bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

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

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang 

demokratis, serta bertanggung jawab.  

 

Pendidikan merupakan upaya terencana dalam mengembangkan potensi 

peserta didik, sehingga siswa memiliki sistem berpikir, nilai moral, dan nilai-

nilai yang diwariskan pada generasi selanjutnya, oleh karena itu rumusan 

tujuan pendidikan Nasional meliputi sebuah dasar dalam mengembangkan 

pendidikan budaya dan karakter siswa. Pendidikan juga sering diartikan 

sebagai upaya manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-

nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. 
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Salah satu wadah terlaksananya proses pendidikan formal adalah 

sekolah, dengan bersekolah siswa akan mengetahui dan dapat 

mengembangkan kompetensi yang dimilikinya dan akan mencapai taraf 

kedewasaan secara mental. Salah satu cara untuk mengetahui perkembangan 

dan pencapaian kompetensi siswa yaitu dengan melihat prestasi belajar siswa. 

Prestasi belajar siswa meliputi tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.Khusus aspek kognitif, prestasi belajar siswa dapat diketahui 

melalui serangkaian tes yang diberikan kepada siswa baik berupa ulangan 

harian, ujian tengah semester, maupun ujian akhir semester. Prestasi belajar 

dikatakan baik apabila siswatelah memenuhi tiga aspek tersebut, sebaliknya 

prestasi belajar dikatakan kurang baik apabila siswa belum memenuhi tiga 

aspek tersebut. 

Perbedaan prestasi belajar siswa dalam suatu pendidikan yaitu berbeda-

beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor.Faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yaitu berasal dari luar diri 

siswa (ekstern) dan dari luar diri siswa (intern). Faktor ekstern meliputi 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor intern meliputi jasmani, psikologi, 

kelelahan, motivasi, intelegensi, minat dan bakat, serta sikap peserta didik. 

Karakter siswa merupakan salah satu topik yang kini menjadi isu hangat 

di dunia pendidikan. Berbagai permasalahan mengenai terkikisnya karakter 

siswa yang melibatkan pelajar khususnya siswa SD. Lickona (2013:4) 

menjelaskan bahwa ada beberapa masalah yang muncul mulai dari masalah 

ketemakan, ketidakjujuran hingga kekerasan dan pengabaian diri, seperti 
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penyalahgunaan narkoba dan tindakan bunuh diri. Jatidiri seorang pelajar 

seakan sudah hilang begitu saja.nilai-nilai keramahan, kesopanan, jujur, 

rendah hati yang sudah dibangun masyarakat, sekarang ini sudah jarang 

terlihat di dalam diri siswa. Indikasi generasi mudah Indonesia mulai 

meninggalkan buddaya local dan beralih ke budaya barat, hal tersebut terlihat 

dari gaya hidup, gaya busana, gaya bahasa, interaksi dengan sesama, interaksi 

anak dengan orang tua dan interaksi anak dengan guru. Permasalahan 

mengenai karakter siswa belum bisa diatasi secara tuntas, oleh karena itu 

peran pendidikan karakter sangat penting dalam meminimalisir permasalahan 

tersebut. 

Pendidikan karakter merupakan upaya guru untuk memengaruhi dan 

membentuk karakter siswa yang baik. Samani (2011:45) menjelaskan bahwa 

pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntutan kepada siswa untuk 

menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, 

serta rasa dan karsa. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan 

nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang 

bertujuan mengembangkan kemampuan siswa untuk memberikan keputusan 

baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam 

kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Karakter dapat dianggap nilai-

nilai perilaku manusia yang dihubungkan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam 

pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan serta sikap yang berdasarkan 

norma agama, hukum, tata karma dan sebagainya. 
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Penerapan pendidikan karakter yang dilakukan di sekolah memerlukan 

metode atau cara khusus untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah satunya 

yaitu pembiasaan atau Habit. Kegiatan pembiasaan atau Habit yang dapat 

dilakukan di sekolah yaitu dengan melakukan kegiatan positif dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti pembiasaan sholat tertib dan tepat waktu, 

bersikap dan bertutur kata yang sopan, hafalan Al-Quran, serta bersikap jujur 

baik dengan teman maupun guru di sekolah. Pembiasan atau Habit menurut 

Shoimin (2014:83) dapat dilakukan secara terus menerus dan berulang, baik 

dilakukan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SD Islam Al Falah 

Margasari, beberapa pembiasaan atau habit yang sudah diterapkan di SD 

Islam Al Falah Margasari yaitu pembiasaan sholat tepat waktu, hafalan Al-

Quran sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai dan cerita tokoh teladan 

sebelum pembelajaran dimulai, sedang pembiasaan pendidikan karakter atau 

pembiasaan karakter yang diterapkan di SD tersebut yaitu kejujuran seperti 

berbicara jujur, kantin kejujuran dan larangan menyontek baik di sekolah 

maupun di rumah.Pembiasaan karakter kejujuran tersebut dilakukan dalam 

kehidupan sehari-hari siswa di lingkungan sekolah maupun di rumah. Adanya 

pembiasaan dan karakter kejujuran ini juga dapat mempengaruhi prestasi 

belajar siswa. Sesuai dengan pernyataan tersebut, penelitian ini ingin 

mengetahui adanya hubungan pembiasaa karakter kejujuran dalam 

mengerjakan pekerjaan rumah (PR) terhadap prestasi belajar siswa pada 

materi memahami hubungan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan 
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lingkungan hidupnya di SD Islam Al Falah Margasari. Apabila hubungan 

tersebut dapat diketahui, selanjutnya diharapkan ada model atau metode 

pembelajaran yang tepat dalam rangka menciptakan lulusan SD yang ideal 

yakni yang memiliki prestasi akademik yang tinggi dan diikuti karakter diri 

yang baik. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa permasalahan yang menyebabkan karakter siswa 

SD yang baik masih belum dapat dicapat dalam rangka meraih prestasi 

belajar yang tinggi. Karakter siswa yang baik akan sangat penting jika dapat 

diimbangi dengan pencapaian prestasi belajar yang tinggi. 

Pelaksanaan pendidikan karakter di SD masih belum dapat 

dilaksanakan dengan baik. Sekolah masih menekankan pentingnya prestasi di 

bidang akademik saja tanpa memperhatikan pengembangan karakter siswa. 

Hal tersebut kemudian menjadikan siswa lebih memperhatikan nilai 

akademik saja. Siswa kemudian berusaha mendapatkan hasil nilai akademik 

yang baik walaupun dengan segala cara yang kurang baik.  

 

C. Batasan Masalah 

Berdsarkan identifikasi masalah yang diuraikan tersebut, tampak jelas 

bahwa permasalahan yang terkait dengan topik  penelitian sangat luas. 

Banyak permasalahan yang ada yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan lebih mendalam, maka 
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penelitian ini difokuskan pada masalah yang berkaitan dengan hubungan 

pembiasaa  karakter kejujuran dalam mengerjakan pekerjaan rumah (PR) 

terhadap prestasi belajar siswa pada materi memahami hubungan antara ciri-

ciri makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya di SD Islam Al Falah 

Margasari. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan  masalah dan fokus masalah tersebut, maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  

Adakah hubungan pembiasaan karakter kejujuran dalam mengerjakan 

pekerjaan rumah (PR) terhadap prestasi belajar siswa pada materi memahami 

hubungan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya di SD 

Islam Al Falah Margasari? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui adanya hubungan pembiasaan karakter kejujuran dalam 

mengerjakan pekerjaan rumah (PR) terhadap prestasi belajar siswa pada 

materi memahami hubungan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan 

lingkungan hidupnya di SD Islam Al Falah Margasari. 
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberi manfaat baik dari segi 

teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat teoretis  

Secara teoritis, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi berdasarkan kajian teori hubungan pembiasaan 

karakter kejujuran dalam mengerjakan pekerjaan rumah (PR) terhadap 

prestasi belajar siswa pada materi memahami hubungan antara ciri-ciri 

makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya di SD Islam Al Falah 

Margasari 

 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu: 

a. Bagi Guru 

Guru dapat mengetahui hubungan pembiasaan karakter 

kejujuran dalam mengerjakan pekerjaan rumah (PR) terhadap prestasi 

belajar siswa pada materi memahami hubungan antara ciri-ciri makhluk 

hidup dengan lingkungan hidupnya di SD Islam Al Falah Margasari 

sehingga mampu memberikan solusi terbaik dalam proses pembelajaran 

selanjutnya.  
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b. Bagi Siswa 

Digunakan sebagai bahan evaluasi diri dalam mengikuti proses 

pembelajaran dan sebagai masukan untuk lebih baik dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

Dapat memberikan informasi dalam meningkatkan mutu 

pendidikan, dapat pengetahuan tentang hubungan pembiasaa karakter 

kejujuran dalam mengerjakan pekerjaan rumah (PR) terhadap prestasi 

belajar siswa pada materi memahami hubungan antara ciri-ciri makhluk 

hidup dengan lingkungan hidupnya, 

d. Bagi Peneliti  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

dan menambah pengalaman di lapangan terkait dengan masalah yang 

dihadapi tentang hubungan pembiasaan karakter kejujuran dalam 

mengerjakan pekerjaan rumah (PR) terhadap prestasi belajar siswa pada 

materi memahami hubungan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan 

lingkungan hidupnya dan dapat memahami masalah secara kritis. 
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