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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Tantangan pendidikan dewasa ini untuk menghasilkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang berkualitas dan berkarakter. Pendidikan tidak cukup hanya 

berhenti pada memberikan pengetahuan yang paling mutakhir, namun juga harus 

mampu membentuk dan membangun sistem karakter yang kuat pada setiap 

peserta didik, sehingga mampu mengembangkan potensi diri dan menemukan 

tujuan hidupnya. Pendidikan sekolah tidak cukup dengan mengajar peserta didik 

membaca, menulis, dan berhitung, kemudian lulus ujian, dan nantinya 

mendapatkan pekerjaan yang baik. Sekolah harus mampu mendidik peserta didik 

agar mampu memutuskan apa yang benar dan salah. Sekolah juga perlu 

membantu orang tua untuk menemukan tujuan hidup setiap peserta didik. 

Di tengah-tengah perkembangan dunia yang global dan kompleks, prinsip-

prinsip pendidikan untuk membangun etika, nilai dan karakter peserta didik 

menjadi prinsip yang harus dipegang. Akan tetapi perlu dilakukan dengan cara 

yang berbeda atau kreatif sehingga mampu menyesuaikan dengan perkembangan 

kehidupan. Guru harus memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan 

pendidikan yang berpusat pada potensi dan kebutuhan peserta didik. Pendidik 

juga harus mampu menyiapkan peserta didik untuk bisa menangkap peluang dan 

kemajuan dunia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, di sisi lain 

pendidikan juga harus mampu membukakan mata hati peserta didik untuk mampu 

melihat masalah-masalah bangsa dan dunia, seperti kemiskinan, kelaparan, 
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kesenjangan, ketidakadilan, dan persoalan lingkungan hidup. Peserta didik harus 

diarahkan untuk mampu mengembangkan dirinya, tetapi ia juga harus diajarkan 

untuk memiliki tanggungjawab serta panggilan hidup untuk turut  serta dalam 

memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan dunia. Karenanya 

pendidikan karakter dipandang strategis dalam membangun Sumber Daya 

Manusia (SDM)  yang kuat, untuk itu diperlukan pendidikan karakter yang tepat, 

baik materi maupun prosesnya.  

Seseorang tanpa karakter dapat dengan mudah melakukan sesuatu yang 

dapat menyakiti atau menyengsarakan orang lain (Hidayatullah, 2010:2)”. 

Pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pembentukan karakter merupakan 

sesuatu yang tidak dapat dipidahkan dari kehidupan. Hasil penelitian Kusnandar  

(2008) menyimpulkan bahwa: 

Faktor yang mempengaruhi pendidikan karakter bangsa yaitu faktor 

eksternal terdiri dari faktor lingkungan, sekolah, faktor pergaulan siswa itu 

sendiri, fakor lingkungan, fakor media elekronik. Sedangkan faktor internal 

yaitu faktor keluarga dan faktor diri sendiri. 

 

Oleh karena itu, pendidikan karakter harus menyertai semua aspek 

kehidupan termasuk di lembaga pendidikan. Idealnya pembentukan atau 

pendidikan karakter diintegrasikan keseluruh aspek kehidupan sekolah. Lembaga 

pendidikan, khususnya sekolah dipandang sebagai tempat yang strategis untuk 

membentuk karakter siswa. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dalam segala 

ucapan, sikap, dan perilakunya mencerminkan karakter yang baik dan benar.  

Permasalahan yang sering terjadi guru kelas cenderung mengajar dengan 

cara yang sama untuk hampir semua mata pelajaran, menekankan aspek kognitif 

(termasuk dalam pendidikan kewarganegaraan), dan cenderung dominan. Materi 
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yang diajarkan juga cenderung terbatas pada apa yang ada dalam kurikulum 

tertulis dan buku teks yang digunakan. Selain itu, kurangnya pengetahuan, 

kesadaran, dan keterampilan edukatif orang tua mendorong mereka untuk 

memperlakukan anak dengan semaunya, belum lagi himpitan tekanan sosial 

ekonomi yang menimpa banyak keluarga menambah semakin tidak keruannya 

perlakuan orang tua terhadap peserta didik. Hasil penelitian Laksono (2008)  

menyimpulkan bahwa perlu dilakukan suatu usaha untuk meningkatkan 

pemahaman Pancasila sebagai pandangan hidup, dan intensitas bimbingan moral 

oleh orang tua, yang dapat mempengaruhi kesadaran bahaya perilaku 

menyimpang remaja. 

Selain itu, kondisi kehidupan masyarakat yang carut marut semakin 

menambah persoalan dalam pendidikan karakter peserta didik. Berbagai kasus 

yang muncul seperti pelanggaran norma susila, kriminalitas, perkelahian, 

percobaan bunuh diri, perkosaan, penggunaan obat-obat terlarang dan sejenisnya 

merupakan contoh konkret dari perilaku menyimpang yang tanpa didasari dengan 

nilai-nilai karakter yang seharusnya dimiliki (Sumiyati, 2009:462). Tindak 

kekerasan tersebut, hampir setiap saat bisa dijumpai dan dilakukan oleh peserta 

didik, sehingga semakin relevanya pembentukan karakter yang baik pada peserta 

didik. Sebagaimana diutarakan oleh Damayanti (2011) bahwa: 

masih minimnya perhatian kita terhadap karakter anak dan kepribadian 

anak. Seringkali kita dapati berita-berita negatif tentang perkelahian pelajar, 

tawuran antar anak sekolah, serta hal-hal negatif lainnya 

(http://www.myhypnotherapyeft.com)”.  
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Pilar pendidikan yang direkomendasikan UNESCO yang dapat digunakan 

sebagai prinsip pembelajaran yang bisa diterapkan di dunia pendidikan yaitu 1) 

Learning to Know, yaitu kemampuan memahami materi yang telah diterimanya. 

Peserta didik diharapkan tidak hanya berkembang melalui empiris saja, tetapi juga 

mampu mengaitkanya dengan nilai-nilai spiritual.  2) Learning to Do, yaitu 

kemampuan untuk selalu belajar memperbaiki dan mengembangkan teori. 

Contohnya peserta didik mampu berkreatifitas dengan Berpikir dan melakukan 

sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.  

3) Learning to Be, yaitu menuntun peserta didik sehingga mampu menggali dan 

menentukan nilai kehidupanya sendiri dalam kehidupan masyarakat, maksudnya 

peserta didik mampu bersikap mandiri dalam menjalani kehidupanya. 4) Learning 

to Live Together, yaitu menuntut seseorang untuk hidup bermasyarakat  yang 

bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi seluruh umat manusia. Contohnya 

memiliki sikap peduli sosial dengan demikian seseorang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 5) Learning How to 

Learn, yaitu membawa peserta didik pada kemampuan untuk mengembangkan 

strategi belajar yang lebih kreatif, inovatif, efektif, efisien dan penuh percaya diri. 

6) Learning Throughout Life, yaitu memberi pencerahan kepada peserta didik 

bahwa ilmu bukanlah buatan manusia, tetapi merupakan hasil temuan atau hasil 

pencarian manusia  (Suwarno, 2006:76-79). Keenam pilar dalam pendidikan itu 

harus saling mendukung dalam membangun karakter yang baik sehingga 

persoalan pendidikan karakter yang dihadapi sekarang lebih mudah untuk 

mengatasinya. 
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Berdasarkan pengamatan peneliti dengan guru di lapangan masih banyaknya 

guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan pendidikan karakter di dalam 

kelas. Misalnya dalam pembelajaran, materi yang diajarkan dengan pendidikan 

karakter yang disisipkan ke dalam materi tidak dapat terlaksana dengan baik. 

Guru masih belum paham dengan nilai-nilai pendidikan karakter yang cocok 

dengan maeri yang diajarkan. Guru mata pelajaran yang mengarah pada affektif 

dan kognitif memiliki masalah yang berbeda. Salah satu kendala yang sering 

ditemui guru yaitu siswa tidak mudah untuk diatur, misalnya dalam mengerjakan 

tugas ulangan siswa masih banyak yang tidak mengerjakan secara jujur. Selain itu 

cara berpakaian siswa banyak meniru tayangan di televisi yang sering mereka 

tonton sehari-hari, sehingga guru harus selalu memberikan teguran kepada siswa 

mengenai cara berpakaian yang sopan. Sedangkan masalah yang dihadapi guru 

mata pelajaran matematika yang mengarah pada kognitif saja yaitu materi yang 

diajarkan kepada siswa kebanyakan materi hitungan, sehingga guru sulit untuk 

menyisipkan ke dalam materi mata pelajaran. Solusi yang sering dilakukan guru 

yaitu memotivasi dan menasehati siswa dalam pelaksanaan pelajaran, jika jam 

pertama kosong guru memerintahkan ketua kelas untuk memimpin doa bersama, 

dan setiap saat guru melakukan pemantauan terus menerus. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1.  Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter bangsa di SMP Negeri 1 Sambi? 
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2.  Bagaimana kendala pendidikan karakter bangsa di SMP Negeri 1 Sambi? 

3.  Bagaimana Solusi Pendidikan karakter bangsa di SMP Negeri 1 Sambi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan. Tujuan penelitian ini, sebagaimana perumusan masalah maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1.  Untuk menggambarkan pelaksanaan pendidikan karakter bangsa di SMP 

Negeri 1 Sambi. 

2.  Untuk mendiskripsikan kendala pendidikan karakter bangsa di SMP Negeri 1 

Sambi. 

3.  Untuk menggambarkan solusi pendidikan karakter bangsa di SMP Negeri 1 

Sambi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan konsep mengenai implementasi pendidikan karakter bangsa. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya konsep mengenai 

kendala dan solusi implementasi pendidikan karakter. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 
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2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Masukan bagi sekolah dalam pelaksanaan pendidikan karakter. 

b. Masukan untuk antisipasi kendala dalam pelaksanaan pendidikan karakter. 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pendidikan 

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 (UU 

No. 20 Tahun 2003). 

 

2. Karakter 

pengertian karakter adalah “kualitas atau kekuatan mental atau moral, 

akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang 

menjadi pendorong dan penggerak, serta yang membedakan dengan individu lain 

(Hidayatullah, 2010:13)”. 

3. Pendidikan karakter 

Suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang 

meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan 

untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan sehingga 

manjadi manusia insan kamil (Amri dkk, 2011:52). 

 

4. Sekolah Menengah Pertama 

Sekolah menengah pertama (disingkat SMP) adalah “jenjang pendidikan 

dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar (atau 

sederajat) (http://smp3karangan.blogspot.com)”.  

http://smp3karangan.blogspot.com)/

