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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Revolusi industri atau yang dikenal dengan istilah revolusi 4.0 telah 

berpengaruh terhadap perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Semua 

Negara terpengaruh dengan adanya revolusi industri ini, tidak terkecuali 

Negara Indonesia. Suwardana (2017: 103) menyatakan bahwa Negara 

Indonesia sudah terpengaruh revolusi industri 4.0, ditandai dengan mudahnya 

akses internet dan adanya digitalisasi diberbagai sektor kehidupan. Mudah 

dan bebasnya setiap individu untuk mengakses internet memberikan dampak 

terhadap cepat masuknya arus globalisasi di Indonesia. Dampak adanya arus 

globalisasi dapat berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan. Tidak 

terkecuali sekolah sebagai lembaga formal yang berfungsi sebagai tempat 

untuk mentransfer ilmu pendidikan. Kemendikbud (2016: 2) menyatakan 

bahwa pada masa sekarang pendidikan di Indonesia sudah terpengaruh arus 

globalisasi dengan banyaknya perilaku kekerasan dalam dunia pedidikan, 

kejahatan seksual, tawuran antar pelajar, pergaulan bebas, dan kecenderungan 

narkoba. Fakta ini membuktikan bahwasanya sekolah masih kurang dalam 

menerapkan pendidikan pada peserta didik. 

Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting untuk 

membentengi adanya globalisasi. Dengan adanya pendidikan diharapkan 

peserta didik dapat menyaring arus globalisasi dan memanfaatkan untuk hal-
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hal yang positif. Selain itu pendidikan diharapkan bukan hanya mentransfer 

ilmu namun juga diharapkan dapat mentransfer sikap atau perilaku  yang baik 

kepada peserta didik, sehingga mereka memiliki kepripadian yang baik dan 

dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga bermanfaat bagi masyarakat 

dan negara. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal 

1 ayat (1) yang mendefinisikan pendidikan nasional sebagai: 

“usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara.” 

 

Makna yang tercantum dalam sistem pendidikan nasional adalah 

pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan 

hidup dan bernegara. Pendidikan diharapkan tidak hanya mengajarkan 

tentang pengetahuan dan mencerdaskan peserta didik, namun juga harus bisa 

memberikan pembelajaran tentang nilai dan juga ahklak mulia. Pendidikan 

juga berfungsi sebagai usaha untuk menggali dan mengembangkan potensi 

yang dimiliki  peserta didik sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi dirinya 

sendiri, masyarakat, dan negara.   

Pembentukan nilai-nilai karakter sangat dibutuhkan guna memperkuat 

dan menyatukan Bangsa Indonesia. Peran pendidikan karakter  juga sangat di 

butuhkan untuk membentengi generasi muda dalam menghadapi globalisasi. 

Pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai inti kepada 

peserta didik seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, disiplin 
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dan sikap menghargai orang lain. Samani & Haryanto (2012: 45) berpendapat 

bahwa pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta 

didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hari, 

pikir, raga, serta rasa dan karsa. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai 

pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan 

watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk 

memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik, dan 

mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. 

Pendidikan karakter pada masa sekarang harus dilakukan oleh semua 

komponen dan terintegrasi di seluruh aspek pembelajaran. Dulu pendidikan 

karakter hanya terintegrasi dalam mata pelajaran kewarganegaraan, 

keagamaan, dan ektrakulikuler pramuka, namun hal ini dirasa masih kurang 

dalam meningkatkan pembentukan karakter peserta didik. Kurniawan (2018: 

49) menyatakan bahwa makna pendidikan karakter di sekolah, semua 

komponen (stakeholders) harus dilibatkan, termasuk komponen pendidikan 

itu sendiri. seperti isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas 

hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, 

pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kulikuler, pemberdayaan sarana 

prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah.  

Sekolah merupakan salah satu lembaga formal yang berfungsi sebagai 

wadah pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan karakter 

membutuhkan proses yang lama, oleh sebab itu perlu dilakukan kegiatan 

secara berulang-ulang, sehingga nantinya peserta didik akan terbiasa dan 
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dapat melakukannya secara otomatis. Salah satu  karakter yang menjadi kunci 

bagi pendidikan karakter di sekolah yaitu karakter disiplin dan tanggung 

jawab, menurut Licktona (Nuriyatun, 2016: 6) karakter disiplin merupakan 

titik masuk bagi pendidikan karakter di sekolah, karena jika tidak ada rasa 

hormat terhadap aturan, otoritas dan hak orang lain maka tidak ada 

lingkungan yang baik bagi pengajaran dan pembelajaran. Karakter tanggung 

jawab dikemukakan oleh Yaumi (2014: 114) adalah suatu kewajiban untuk 

melakukan atau menyelesaikan tugas (ditugaskan oleh seseorang, atau 

diciptakan oleh janji sendiri atau keadaan) yang seseorang harus penuhi, dan 

yang mempunyai konsekuensi hukuman terhadap kegagalan. Dua karakter ini 

menjadi sangat penting untuk di terapkan pada peserta didik. 

 Usia Sekolah Dasar (SD) dirasa masa yang  tepat untuk penananman 

pendidikan  karakter disiplin dan tanggung jawab pada peserta didik, sebab 

peserta didik berada pada masa ke emasan. Rahayuningsih & Sholikhan 

(2016: 42) menjelaskan bahwa pendidikan pada usia dini adalah pendidiakan 

yang paling efektif. Dimulai dengan pendidikan karakter pada usia dini 

diharapkan dapat menciptakan individu dengan karakter yang kuat dan cerdas 

sehingga setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan mengabdi 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulia, sehat, berpengetahuan luas, terampil, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab. Penanaman pendidika karakter disiplin dan tanggung jawab tidak 

terlepas dari program pemerintah tentang Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK)  di sekolah. 
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PPK merupakan program pendidikan karakter kelanjutan dari 

kebijakan tahun 2010 mengenai Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). 

Program PPK mulai digencarkan dan diintegrasikan dalam kurikulum 2013. 

Diselenggarakannya program  PPK adalah untuk menyatukan keutuhan NKRI 

dari lunturnya karakter bangsa. Kemendikbud (2016: 1) menyatakan tujuan 

dari program PPK adalah menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter 

bangsa secara masif dan efektif melalui implementasi nilai-nilai utama 

GNRM sehingga pendidikan karakter bangsa dapat mengubah perilaku, cara 

berpikir, bertindak, seluruh bangsa indonesia ke arah yang lebih baik dan 

berintegritas. Program PPK yang dilaksanakan di sekolah nantinya dapat 

memperkuat karakter disiplin dan tanggung jawab pada peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua pengembangan 

pendidikan karakter di Kecamatan Sumbang menyatakan bahwasanya di 

Kecamatan Sumbang program PPK sebagian besar sudah diterapkan di 

sekolah, namun tidak semua sekolah menjalankannya secara maksimal. 

Sangat disayangkan jika program PPK tidak dilaksanakan secara maksimal, 

karena dengan adanya program ini nantinya akan memudahakan sekolah 

dalam mengimplementasikan pendidikan karakter. Program PPK juga dapat 

dijadikan sebagai penguat bagi pendidikan karakter yang diterapkan 

disekolah.  

Menurut Ketua pengembangan pendidikan karakter di Kecamatan 

Sumbang menyatakan SD Negeri Ciberem merupakan salah satu sekolah 

dasar di Kecamatan Sumbang yang sudah menerapkan program PPK seperti 
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rujukan dari Kemendikbud. Kepala SD Negeri Ciberem menyatakan bahwa 

sekolah memiliki program inovasi dalam mengintegrasikan pendidikan 

karakter disiplin dan tanggung jawab. Kegiatan inovasi kedisiplinan dan 

tanggung jawab yang diselenggarakan di SD Negeri Ciberem sudah diakui 

tingkat Kabupaten. 

SD Negeri Ciberem juga merupakan salah satu sekolah dasar yang 

berprestasi di Kecamatan Sumbang, dapat dibuktikan dengan banyaknya piala 

yang pernah diraih, diantaranya juara lomba 1 mapsi, juara II O2SN peserta 

Siaga Tergiat tingkat Kecamatan, juara III LCC Dokter Kecil, juara 1 Sepak 

bola liga Kecamatan Sumbang, dan masih banyak yang lainnya. Banyaknya 

piala yang didapatkan berkat kerjakeras, kedisiplinan, dan rasa tanggung 

jawab peserta didik dan guru. SD Negeri Ciberem dengan lingkungan yang 

kondusif menjadi SD favorit untuk tempat penyelenggaraan kegiatan lingkup 

kecamatan. Prestasi lain yaitu, dijadikannya SD Negeri Ciberem sebagai SD 

rujukan inovasi di Kecamatan Sumbang. Berdasarkan hal tersebut, penting 

untuk mengetahui proses implementasi pendidikan karakter disiplin dan 

tanggung jawab di SD Negeri Ciberem, sehingga dapat dijadikan pedoman 

atau contoh implementasinya di SD yang lain. Penelitian ini membahas 

mengenai implementasi pendidikan karakter disiplin dan tanggung jawab 

dengan judul “Implementasi Pendidikan Karakter Disiplin dan Tanggung 

Jawab di SD Negeri Ciberem.” 
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B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang akan dilakukan yaitu pada implementasi 

pendidikan karakter disiplin dan tanggung jawab  di SD Negeri Ciberem. 

Selain itu penelitian ini juga memfokuskan pada kendala serta solusi yang 

dilakukan sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan karakter disiplin 

dan tanggung jawab di SD Negeri Ciberem. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana  implementasi pendidikan 

karakter di SD Negeri Ciberem, yang diuraikan melalui beberapa pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi pendidikan karakter disiplin dan tanggung jawab 

di SD Negeri Ciberem? 

2. Apa saja kendala dan solusi dalam implementasi pendidikan karakter 

disiplin dan tanggung jawab di SD Negeri Ciberem? 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang ada, tujuan yang menjadi  inti 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui implementasi pendidikan karakter disiplin dan 

tanggung jawab di SD Negeri Ciberem. 

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam implementasi pendidikan 

karakter disiplin dan tanggung jawab di SD Negeri Ciberem. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian nantinya bermanfaat sebagai informasi bagi pihak 

terkait, seperti Kepala sekolah, Guru, dan peserta didik yang terkait dengan 

implementasi pendidikan karakter disiplin dan tanggung jawab. Manfaat 

penelitian dibagi menjadi 2 yaitu: 

1. Manfaat Teoretis 

Secara  teoretis penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

masukan, sumbangan konseptual sehingga diharapkan bisa  menjadi 

refrensi untuk penelitian yang sejenis. Selain itu penelitian ini juga 

dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk kemajuan 

dan perkembangan ilmu pendidikan, guna terbentuknya generasi penerus 

bangsa yang memiliki karakter disiplin dan tanggung jawab 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi 

beberapa pihak terkait, antara lain: 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian diharapkan dapat membentuk siswa memiliki 

karakter disiplin dan tanggung jawab di sekolah. Selain itu siswa 

menjadi tahu betapa pentingnya sikap disiplin dan tanggung jawab 

sebagi generasi penerus bangasa. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi 

serta acuan bagi guru SD Negeri Ciberem dalam rangka memahami 
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pentingnya pendidikan karakter bagi peserta didik, maupun bagi dirinya 

sendiri  khususnya pada karakter disiplin dan tanggung jawab. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian bagi peneliti yaitu untuk mengasah kreativitas, 

menambah pengalaman dan mempertajam kemampuan dalam 

memahami penerapan karakter disiplin dan tanggung jawab di sekolah. 
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