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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah unsur penting yang dimiliki dalam kehidupan 

manusia yang tidak akan bisa ditinggalkan. Berangkat dari pemahaman 

pendidikan tersebut seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20, 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa 

pendidikan adalah 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. 

Pendidikan pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk membangun 

kecerdasan manusia baik secara kognitif, afektif dan psikomotorik. (Hariandi, 

Ahmad 2019). 

Definisi ini dapat merujuk kepada fakta nyata bahwasannya manusia 

pada umumnya secara alamiah adalah individu yang belajar melalui gejala-

gejala kehidupan serta peristiwa alam yang ada untuk mengembangkan 

kehidupannya (Mu’in 2016: 287-288). Pendidikan sebagai sarana 

mencerdaskan kehidupan bangsa juga berfungsi sebagai sarana untuk 

mengembangkan potensi serta membentuk kepribadian dan karakter manusia, 

(Admizal dan Elmina, 2018). 

Bangsa Indonesia memerlukan peran pendidikan dalam membentuk 

karakter bangsa. Pendidikan tidak hanya mentransformasikan pengetahuan 
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saja, tetapi juga mempunyai peran dalam membentuk karakter bangsa. 

Maksudnya disini pendidikan akan lebih baik untuk membentuk karakter 

insan yang cerdas, sehingga dapat menciptakan bangsa yang berprestasi dan 

berinteraksi sesuai dengan nilai karakter luhur bangsa Indonesia. “Bangsa ini 

harus di bangun dengan mendahulukan pembangunan karakter (character 

building) karena character building  inilah yang akan membuat Indonesia 

menjadi bangsa yang besar, maju dan jaya serta bermartabat. Kalau character 

building ini tidak dilakukan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa 

kuli.” (Bung Karno dalam Samani dan Hariyanto, 2013: 1-2). 

Karakter adalah sikap atau tingkah laku yang dilihat dalam keseharian  

baik itu dalam bertindak maupun bersikap. Karakter adalah nilai-nilai yang 

unik-baik yang terpatri dalam diri dan terejawantahkan ke dalam prilaku 

(Kementerian Pendidikan Nasional, 2010). Nilai yang unik ini kemudian 

didesain oleh Induk Pembangunan Nasional Karakter Bangsa 2010-2025 yang 

kemudian diartikan dengan tahu dalam bersikap baik dan tahu nilai kebaikan 

serta dapat berkehidupan yang baik pula. Karakter adalah kebiasaan atau sikap 

seseorang yang mempermudah ataupun memungkinkan tindakan moral 

(Warsono dkk. 2010).  

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter dalam Pasal 3 disebutkan bahwa:  PPK dilaksanakan 

dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama 

meiliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatit 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 
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menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab.  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri 

nomor 23 tahun 2015 meluncurkan sebuah gerakan literasi sekolah untuk 

memperkuat gerakan penumbuhan budi pekerti. Salah satu kegiatan didalam 

tersebut adalah ”kegiatan 15 menit membaca buku nonpelajaran sebelum 

waktu belajar dimulai”. Sederhananya setiap anak di sekolah dasar diwajibkan 

membaca buku-buku bacaan cerita lokal dan cerita rakyat yang memiliki 

kearifan lokal dalam materi bacaannya sebelum proses pembelajaran di kelas 

dimulai. Literasi sekolah merupakan kemampuan memahami, mengakses, dan 

menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain 

melihat, membaca, menyimak, menulis, serta berbicara. 

Sejalan dengan perkembangan zaman yang mulai berkembang, tanpa 

sadar berpengaruh dengan sikap atau prilaku yang dimiliki bangsa Indonesia 

secara umum. Sampai saat ini didalam masyarakat pada umumnya, banyak 

dari orangtua, generasi muda hingga anak-anak banyak yang tidak memiliki 

karakter peduli. Hal ini terjadi dikarenakan salah satunya yakni masyarakat 

saat ini dapat dengan mudah mengakses sikap atau prilaku yang dimiliki oleh 

bangsa lain yang condong berprilaku yang tidak pantas dan bersikap egois, hal 

tersebut malah diikuti sebagian besar masyarakat saat ini. Hal ini akan 

berpengaruh buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat kedepannya. 

Dunia pendidikan diharapkan menjadi motor penggerak pendidikan 

karakter. Upaya yang dilakukan sekolah untuk menanamkan karakter 

melibatkan peran dari semua komponen yang ada di sekolah baik dari kepala 
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sekolah, guru, siswa, serta semua pihak yang ada di sekolah. (Nelyahardi, 

2017). Salah satu bentuk nyata upaya dalam menanggulanginya yakni dengan 

penanaman karakter sejak usia dini.  

Penanaman karakter bangsa yang secara sistematis bisa dilakukan 

dengan baik salah satunya adalah melalui penambahan muatan dalam 

kurikulum sekolah (Maryono, dkk, 2018). Penanaman karakter ini dapat 

dilakukan dengan melakukan penanaman nilai-nilai karakter di sekolah. 

Pendidikan karakter adalah sikap baik yang dilakukan oleh seorang pendidik 

dan berpengaruh terhadap karakter peserta didiknya. Pendidikan karakter 

adalah suatu usaha awal dan benar-benar dari guru untuk mendidik para 

siswanya dengan nilai-nilai (Winton dalam Samani dan Hariyanto, 2017: 43). 

Pendidikan karakter merupakan usaha yang dirancang guna mendidik 

peserta didik untuk peduli dan mengetahui nilai nilai sehingga peserta didik 

dapat bersikap sebagai individu yang baik. Penanaman nilai-nilai karakter 

dapat ditatamkan melalui kurikulum maupun program yang telah dirancang 

sekolah, salah satunya yakni program kegiatan literasi. Program kegiatan 

literasi merupakan salah satu program yang disusun oleh sekolah untuk 

membentuk nilai-nilai karakter anak sejak dini. Berdasarkan wawancara yang 

telah dilakukan dengan kepala sekolah di SD Negeri 111/1 Muara Bulian. 

Program kegiatan literasi merupakan program yang dirancang untuk 

menanamkan nilai-nilai karakter warga sekolahnya untuk menjadi pribadi 

yang baik. 

Dipilihnya SD Negeri 111/1 Muara Bulian ini sebagai objek penelitian 

dikarenakan peneliti menemukan hal menarik disaat penanaman nilai-nilai 
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karakter di sekolah, hal tersebut sudah tampak ketika siswa sebelum 

memasuki kelas melakukan salah satu program kegiatan literasi yakni budaya 

salam antri masuk kelas melalui banner berupa simbol gambar yakni hati, tos, 

berjabat tangan, LISA (Lihat Sampah Ambil) dan TEDULA (Temu Duit 

Lapor) yang dilakukan warga sekolah, kemudian peserta didik menyanyikan 

lagu nasional setiap sebelum memulai pembelajaran, serta budaya literasi 

membaca, menulis dan berhitung. Berdasarkan observasi awal, peneliti 

menemukan banyak warga sekolah yang melakukan program kegiatan literasi 

di SD Negeri 111/1 Muara Bulian. 

Sejalan dengan penelitian terdahulu mengenai Indah Wijaya Antasari 

(2016). Jurnal IAIN Purwokerto. Judul “Implementasi Gerakan Literasi 

Sekolah Tahap Pembiasaan di MI Muhammadiyah Gandatapa Sumbang 

Banyumas”. Penelitian tersebut membahas salah satu dari tiga tahapan  dalam 

gerakan literasi sekolah di sekolah dasar yaitu tahap pembiasaan melalui 

kegiatan seperti membaca buku pelajaran 15 menit sebelum pelajaran karena 

masih terbatasnya buku bacaan non pelajaran. Akan tetapi, hal ini diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan literasi dan pemahaman siswa terhadap 

pelajaran di MI Muhammadiyah Gandatapa Sumbang Banyumas”.  

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Penanaman Nilai-Nilai Karakter Melalui Program 

Kegiatan Literasi Di Sekolah Dasar”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Penerapan Penanaman Nilai-Nilai Karakter Melalui Program 

Kegiatan Literasi di Sekolah Dasar ? 

2. Bagaimana Pengalaman Warga Sekolah dalam Penanaman Nilai-Nilai 

Karakter Melalui Program Literasi di Sekolah Dasar ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan Penerapan Penanaman Nilai-Nilai Karakter 

Melalui Program Kegiatan Literasi di Sekolah Dasar 

2. Untuk mendeskripsikan Pengalaman Warga Sekolah Penanaman Nilai-

Nilai Karakter Melalui Program Kegiatan Literasi di Sekolah Dasar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi 

pendidikan terutama dalam pelaksanaan pendidikan karakter peduli  

2. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan masukkan dalam pelaksanaan penanaman nilai-

nilai karakter kepada peserta didik dan dapat memberikan masukkan 

kepada guru berupa pelaksanaan dan motivasi dalam penanaman nilai-nilai 

karakter didalam proses pembelajaran serta dapat membantu peserta didik 

untuk lebih memahami pentingnya nilai-nilai karakter serta dapat 

menerapkan nilai-nilai karakter di kehidupan sehari-hari dan peserta didik 
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memiliki pengalaman yang menyenangkan selama adanya penanaman 

karakter melalui program kegiatan literasi disekolah mereka.   


