
BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan pembimbingan, pengajaran serta pelatihan untuk peranannya di masa 

datang. Pendidikan mempunyai posisi strategis dalam upaya untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan 

seperti yang tercantum dalam UU RI No. 20 Pasal 3 Tahun 2003 (Utami, 2015) 

tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Maka dari itu, sebaiknya anak dibekali 

dengan pendidikan yang cukup bukan hanya pengetahuan saja, tetapi pendidikan 

moral dan karakter juga harus ditekankan. 

 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal terdapat 18 karakter, salah 

satunya adalah karakter disiplin. Pendidikan karakter disiplin merupakan hal 

penting untuk diperhatikan dalam rangka membina karakter seseorang. Berbekal 

nilai karakter disiplin akan mendorong tumbuhnya nilai-nilai karakter baik lainnya, 

seperti tanggung jawab, kejujuran, dan kerjasama (Wuryandani, 2014). Penguatan 

karakter disiplin dalam pendidikan harus dimulai sejak usia Sekolah Dasar. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang bertanggung jawab terhadap 

pembentukan karakter siswa. Maka dari itu, peran Sekolah Dasar pada saat ini 

menjadi penting dalam rangka keberhasilan pelaksanaannya. 

 

Pada masa pandemi Covid-19 ini Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang 

bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring. Menurut Santika (2020) 
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pembelajaran daring, atau dalam jaringan, adalah terjemahan dari istilah online 

yang bermakna tersambung ke dalam jaringan komputer. Dengan kata lain 

merupakan pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, 

tetapi dilakukan melalui jaringan internet (online) dari tempat yang berdeda-beda. 

Penelitian yang dilakukan Mastur et al. (2020) di MI Miftahul Huda Karangploso 

Malang menunjukkan bahwa faktor yang menghambat pembelajaran daring antara 

lain tidak disiplin dalam hal waktu, keterlambatan mengirimkan naskah tugas 

siswa, dan perilaku siswa yang cenderung malas belajar ketika di rumah. Oleh 

karena itu, peran guru dalam pemberian penguatan karakter disiplin harus 

diberikan, terutama untuk peserta didik kelas rendah. 

 

Di Indonesia rentang usia siswa SD kelas rendah antara 6--9 tahun. Menurut 

Kusmaedi (Harlina, 2020) pada masa ini perkembangan sosial anak terjadi dengan 

cepat, sikap anak mudah berubah-ubah dan cenderung egois, senang bertengkar, 

suka bermain dalam kelompok, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan suka 

meniru apa saja yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, semua potensi tumbuh-

kembang anak harus diperhatikan agar bisa berkembang dengan baik, terutama 

dalam pembentukan karakter, karena pada usia inilah karakter itu akan lebih mudah 

ditanamkan ke dalam diri anak melalui teladan perilaku dari orang-orang sekitar 

dan juga rangsangan berupa ilmu, pemahaman, dan kebiasaan (Harlina, 2020). 

 

SD Negeri Baturetno 3 Wonogiri merupakan sekolah yang sudah menerapkan 

pendidikan karakter pada peserta didik. Pendidikan karakter tidak dijadikan sebagai 

mata pelajaran tersendiri, namun diintegrasikan dalam setiap proses pembelajaran di 

kelas, maka dari itu peran pendidik terutama guru sangat penting dalam penguatan 

karakter disiplin pada peserta didik. Penelitian yang dilakukan Nurrita (2018) 

menunjukkan bahwa guru melakukan pendekatan penanaman moral pada peserta 

didik. Pendekatan ini siswa dapat mengenal dan menerima nilai bertanggung jawab 

atas keputusan yang diambil siswa. Siswa dapat menentukan 
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pendirian dan menerapkan nilai yang sesuai dengan keputusan yang diambil. Maka 

dari itu, guru harus memberikan keteladanan dan penguatan positif dalam 

membentuk karakter yang baik. 

 

Penelitian terdahulu yang dilakukan Ansori (2020) menunjukkan bahwa saat 

ini masih ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh guru, misalnya masih ada 

perilaku guru yang belum menjalankan perannya dengan baik. Terdapat perilaku 

guru yang tidak patut ditiru seperti sikap arogansi, datang ke sekolah siang hari, 

bolos, dan membuat peraturan atas inisiatif sendiri. Selain itu permasalahan lain 

pun muncul pada gaya kepemimpinan yang tidak disiplin. Sikap tersebut nampak 

pada tindakan yang tidak terampil dalam bekerja mengakibatkan etos kerja sekolah 

menjadi rendah. 

 

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa terjadinya perilaku tidak disiplin 

yang dilakukan oleh guru menunjukkan telah terjadi permasalahan serius dalam hal 

pendidikan karakter utamanya karakter disiplin. Guru merupakan faktor penting 

yang besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pendidikan karakter di sekolah, 

bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya peserta didik dalam mengembangkan 

pribadinya secara utuh. Dikatakan demikian, karena guru merupakan figur utama, 

serta contoh dan teladan bagi peserta didik. Oleh karena itu, dalam pendidikan 

karakter guru harus mulai dari dirinya sendiri agar apa yang dilakukannya dengan 

baik menjadi baik pula pengaruhnya terhadap peserta didik. Pendidikan sulit untuk 

menghasilkan sesuatu yang baik, tanpa dimulai oleh guru-gurunya yang baik 

(Mulyasa dalam Kurniati et al., 2020). 

 

Penelitian yang dilakukan Ansori (2020) menunjukkan bahwa guru berperan 

penting dalam pembinaan disiplin siswa, sehingga siswa mentaati segala peraturan 

yang ditetapkan dan mencegah timbulnya problem-problem disiplin. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Febriyanto et al. (2020) bahwa kedisiplinan peserta didik di 

dalam kelas dipengaruhi oleh kepribadian yang dimiliki setiap 
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individu peserta didik. Oleh sebab itu, kedisiplinan bisa dibiasakan dan dilatih 

secara konsisten oleh pendidik selama proses pembelajaran di kelas berlangsung, 

agar kedisiplinan itu bisa menjadi kepribadian yang positif yang dimiliki setiap 

peserta didik. 

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti yaitu penelitian terdahulu belum menjelaskan bagaimana peran guru dalam 

penguatan karakter disiplin selama pembelajaran daring. Berdasarkan pemaparan 

masalah diatas dan kajian penelitian terdahulu, maka peneliti terdorong untuk 

melaksanakan penelitian dengan judul “PERAN GURU DALAM PENGUATAN 

KARAKTER DISIPLIN SELAMA PEMBELAJARAN DARING PADA 

PESERTA DIDIK KELAS RENDAH DI SD NEGERI 3 BATURETNO 

WONOGIRI”. 

 

B.  Perumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah 

ini adalah: 

 

1. Bagaimana peran guru dalam penguatan karakter disiplin pada peserta didik 

di SD Negeri Baturetno Wonogiri selama pembelajaran daring? 
 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi guru dalam penguatan karakter disiplin pada 

peserta didik di SD Negeri Baturetno Wonogiri selama pembelajaran daring? 

 
C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah: 

 

1. Mendeskripsikan peran guru dalam penguatan karakter disiplin pada peserta 

didik di SD Negeri Baturetno Wonogiri selama pembelajaran daring. 
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2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam penguatan karakter disiplin 

pada peserta didik di SD Negeri Baturetno Wonogiri selama pembelajaran 

daring. 

 
D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

 

1. Manfaat teoretis 
 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai referensi untuk 

peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang relevan. 
 

2. Manfaat Praktis 
 

a) Bagi siswa 
 

Dengan adanya peran guru yang baik dalam pemberian penguatan 

karakter disiplin, diharapkan dapat menjadikan peserta didik yang tidak 

hanya pandai dalam ilmu pengetahuan tetapi juga memiliki karakter yang 

baik. 
 

b) Bagi Guru 
 

Guru dapat memberdayakan diri menjadi guru yang professional yang 

dapat memberikan penguatan karakter disiplin pada pelaksanaan 

pembelajaran daring kepada peserta didik. 


