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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia sebagai negara berkembang dalam pembangunannya 

membutuhkan sumber daya manusia yang dapat diandalkan. Pembangunan manusia 

Indonesia yang pada dasarnya merupakan pengenalan nilai-nilai dari Pancasila. 

Pembangunan ini meliputi pembangunan materiil dan spirituil. 

Mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memiliki peranan penting 

dalam proses meningkatkan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan 

merupakan suatu proses yang integritas dengan proses peningkatan sumber daya 

manusia. Menyadari pentingnya pendidikan, maka pemerintah bersama-sama 

masyarakat telah dan terus berupaya mewujudkan peningkatan kualitas, melalui 

perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi perbaikan sarana pendidikan, 

pengembangan dan pengadaan materi pelajaran serta pendidikan bagi guru dan 

tenaga pendidikan lainnya. Dalam keseluruhan upaya pendidikan, proses belajar 

mengajar merupakan aktivitas yang paling penting, karena melalui proses itulah 

tujuan pendidikan akan tercapai dalam bentuk perubahan perilaku siswa. 

Sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan kehidupan sehari-hari di dalam 

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 yang 

menyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakal mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi negara yang 
demokratis serta bertanggungjawab (R.I.,2003:7) 
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Agar tujuan pendidikan tersebut dapat betul-betul direalisasikan, maka 

pendidikan khususnya di sekolah, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk 

itu guru sebagai komponen penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah harus 

memiliki kemampuan yang memadai. Salah satunya mempunyai keterampilan dan 

kemampuan profesional untuk meningkatkan kemampuan mengajar, agar menarik 

dan tidak membosankan, juga memiliki kepribadian sehingga pelajaran yang 

berkarakter dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. 

Pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila 

dan Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan kebangsaan 

yang berkembang saat ini, seperti: disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai 

Pancasila; keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai 

Pancasila; bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 

memudarnya kesadaran terhadap nilai nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi 

bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa (Buku Induk Kebijakan Nasional 

Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025). Untuk mendukung perwujudan cita-cita 

pembangunan karakter sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan 

UUD 1945 serta mengatasi permasalahan kebangsaan saat ini, maka Pemerintah 

menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas 

pembangunan nasional. Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2011-2015, di mana 

pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi 

pembangunan nasional, yaitu “mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, 

beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.” 
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Terkait dengan upaya mewujudkan pendidikan karakter sebagaimana yang 

diamanatkan dalam RPJPN, sesungguhnya hal yang dimaksud itu sudah tertuang 

dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik 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” (Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau 

UUSPN). 

Dengan demikian, RPJPN dan UUSPN merupakan landasan yang kokoh untuk 

melaksanakan secara operasional pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai 

prioritas program Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014, yang dituangkan 

dalam Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter (2010): pendidikan karakter 

disebutkan 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. 

Atas dasar itu, pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang 

benar dan mana yang salah, lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan 

kebiasaan (habituation) tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi 

paham (kognitif) tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan (afektif) 

nilai yang baik dan biasa melakukannya (psikomotor). Dengan kata lain, pendidikan 
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karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek “pengetahuan yang baik 

(moral knowing), akan tetapi juga “merasakan dengan baik atau loving good (moral 

feeling), dan perilaku yang baik (moral action). Pendidikan karakter menekankan 

pada habit atau kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan dan dilakukan. 

Guru sebagai salah satu unsur dalam proses belajar mengajar memiliki multi 

peran, tidak terbatas hanya sebagai pengajar yang melakukan transfer ilmu 

pengetahuan. Tetapi juga sebagai pembimbing yang mendorong potensi, 

mengembangkan alternatif, dan memobilisasi siswa dalam belajar. Artinya, guru 

memiliki tugas dan tanggung jawab yang komplek terhadap pencapaian tujuan 

pendidikan, guru tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu yang akan diajarkan dan 

memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar, namun juga 

dituntut untuk menampilkan kepribadian yang mampu menjadi teladan bagi siswa.  

Menurut Hamalik (2000:34), menyatakan bahwa “Kepribadian guru 

mempunyai pengaruh langsung dan kumulatif terhadap hidup dan kebiasaan-

kebiasaan belajar para siswa”. Yang dimaksud dengan kepribadian disini meliputi 

pengetahuan, keterampilan, ideal, dan sikap, dan juga persepsi yang dimilikinya 

tentang orang lain. Pengalaman menunjukkan bahwa masalah-masalah seperti 

motivasi, disiplin, tingkah laku sosial, persepsi, dan hasrat belajar yang terus 

menerus itu semuanya bersumber dari kepribadian guru. 

Kepribadian adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

seorang guru. Menurut Daradjat, sebagaimana dikutip Syah (2003:226): 

Kepribadian itulah yang menentukan apakah ia akan menjadi pendidik dan 
pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau 
penghancur bagi hari depan anak didik terutama bagi anak didik yang masih 
kecil (tingkat sekolah dasar) dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan 
jiwa (tingkat menengah). 
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Guru harus mampu memberikan pendidikan yang dapat membentuk bangsa 

yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, 

berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa 

berdasarkan Pancasila.  

SMA Muhammadiyah 4 Kartasura sebagai salah satu sekolah dengan pendidik 

yang menerapkan pendidikan berkarakter kepada siswa-siswi yang bertujuan agar 

siswa tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, 

berjiwa patriotik. Guru selama proses belajar mengajar membutuhkan suatu kesiapan 

dan pemahaman yang baik agar tujuan proses belajar mengajar mata pelajaran 

merupakan pendidikan berkarakter dapat tercapai 

. 

B. Perumusan Masalah atau Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam penulisan 

karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian harus mengetahui 

terlebih dahulu permasalahan yang ada. Dengan permasalahan yang jelas, maka 

proses pemecahannya akan terarah dan terfokus. Berdasarkan latar belakang. 

Pemasalahan di atas, maka dapat dirumuskan suatu fokus penelitian yang mengenai 

“pendidikan karakter”. Adapun sub fokus penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemahaman guru tentang pendidikan karakter pada guru SMA  

Muhammadiyah 4 Kartasura Tahun Pelajaran 2011/2012 ? 

2. Bagaimana kesiapan guru dalam pelaksanaan pendidikan karakter pada guru SMA  

Muhammadiyah 4 Kartasura Tahun Pelajaran 2011/2012 ?  
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3. Apa pentingnya guru yang berkarakter dalam proses pendidikan karakter pada  

guru SMA  Muhammadiyah 4 Kartasura Tahun Pelajaran 2011/2012 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan titik puncak merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini perlu 

adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan 

diteliti sehingga akan dapat bekerja secara terarah dan mencari data sampai langkah 

pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pemahaman guru tentang pendidikan karakter pada guru SMA  

Muhammadiyah 4 Kartasura Tahun Pelajaran 2011/2012. 

2. Menganalisis kesiapan guru dalam pelaksanaan pendidikan karakter pada guru 

SMA  Muhammadiyah 4 Kartasura Tahun Pelajaran 2011/2012. 

3. Mengetahui pentingnya guru yang berkarakter dalam proses pendidikan karakter 

pada  guru SMA  Muhammadiyah 4 Kartasura Tahun Pelajaran 2011/2012. 

 

D. Manfaat Penelitian atau Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan menghasilkan suatu yang bermanfaat. Adapun 

manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya dan pada 

umumnya terhadap pendidikan mengenai pemahaman dan kesiapan 

pelaksanaan pendidikan karakter pada guru di Sekolah Menengah Atas (SMA). 
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b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian 

berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat atau kegunaan praktis 

a. Manfaat bagi penulis: Penelitian ini sebagai acuan untuk mengadakan 

penelitian secara mendalam dan sebagai pengalaman dan pengetahuan. 

b. Manfaat bagi pembaca: Sebagai acuan dan kekayaan pustaka,  khususnya 

pengetahuan tentang pemahaman dan persiapan guru dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter. 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah adalah suatu penjelasan istilah. Istilah yang terdapat dalam kata-

kata yang ada pada judul penelitian. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemahaman dan Kesiapan 

a. Pengertian pemahaman menurut KBBI (2005:881) Pemahaman adalah sebagai 

berikut: 

“Pemahaman Kamus Umum Bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari 
kata paham. Paham berarti pengertian, pendapat atau pikiran, mengerti 
benar akan “Pemahaman dan Kesiapan Pelaksanaan Pendidikan 
Karakter”. 
 

b. Pengertian kesiapan 

Menurut Suharsimi Arikunto (2001: 54), memberikan arti terhadap 

kesiapan dari seorang guru bahwa kesiapan adalah suatu kompetensi sehingga 

seseorang yang mempunyai kompetensi berarti seseorang tersebut memiliki 

kesiapan yang cukup untuk berbuat sesuatu. 
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2. Pelaksanaan Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Karakter 

Menurut Kamus  Lengkap  Bahasa Indonesia (2005), karakter adalah 

sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang 

dari yang lain, tabiat, watak. 

b. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah Menurut UU Sikdinas No. 20 

Tahun 2003: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif menyumbangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 
diri, akhlak muliam serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan Negara”. 
 

c. Pengertian  Pedidikan Karakter 

Menurut Koesoema, (2010: 154), pendidikan karakter adalah sebagai 

sebuah pedagogi menempatkan individu yang terlibat dalam dunia 

pendidikan sebagai pelaku utama dalam pengembangan karakter. 

 

 


