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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha untuk membantu peserta 

didik di dalam usaha mengembangkan dan menitik beratkan kepada kemampuan 

pengetahuan, kecerdasan, nilai atau pola tingkah laku yang berguna. Hal tersebut 

sesuai dengan definisi pendidikan yang tercantum dalam tujuan pendidikan 

nasional. Menurut Undang-undang No. 20  Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa: 

          Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak 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 demokrasi serta bertanggung 

jawab. 

 

Menurut Koesoema (2007:194-195) mengemukakan bahwa: 

Pendidikan karakter berkaitan terutama dengan bagaimana seorang individu 

menghayati kebebasannya dalam relasi mereka dengan orang lain sebagai 

individu, maupun dengan orang lain sebagai individu yang ada di dalam 

sebuah struktur yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, pendidikan 

karakter tidak semata-mata bersifat individual, melainkan juga memiliki 

dimensi sosial struktural, meskipun pada gilirannya yang menjadi kriteria 

penentuannya adalah nilai-nilai kebebasan individual yang sifatnya 

personal.  

 

          Pendidikan karakter yang memiliki domensi individual berkaitan erat 

dengan pendidikan nilai dan pendidikan moral seseorang. Sementara pendidikan 

karakter yang yang berkaitan dengan dimensi sosial-struktural  lebih melihat 

bagaimana menciptakan sebuah sistem sosial yang kondusif bagi pertumbuhan 
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individu.  Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang dikenal 

dalam masyarakat Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam mendidik 

generasi penerus bangsa. Peran sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan 

memiliki peranan dalam membudayakan nilai-nilai demokrasi dalam perspektif 

pendidikan karakter. Menurut Kesuma dkk (2011:7) mengemukakan bahwa: 

Dalam konteks pendidikan karakter, melihat bahwa kemampuan yang harus 

dikembangkan pada peserta didik melalui persekolahan adalah berbagai 

kemampuan yang akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang 

berketuhanan (tunduk patuh pada konsep ketuhanan) dan mengemban 

amanah sebagai pemimpin di dunia. Kemampuan yang perlu dikembangkan 

pada peserta didik di Indonesia adalah kemampuan mengabdi kepada tuhan 

yang menciptakannya, kemampuan untuk menjadi dirinya sendiri, 

kemampuan untuk hidup secara harmoni dengan manusia dan makhluk 

lainnyas dan kemampuan untuk menjadikan dunia ini sebagai wahana 

kemakmuran dan kesejahteraan bersama.  

 

Demokrasi menjadi istilah baru dalam khazanah kebudayaan bangsa, namun 

secara esensi demokrasi adalah sesuatu yang lama hidup di Indonesia. Dalam 

khazanah  Islam juga dikenal istilah syura yang secara prinsip sejalan dengan 

demokrasi. Sementara di barat prinsip tersebut dikenal sebagai demokrasi. 

Demokrasi mungkin menjadi istilah baru dalam khazanah kebudayaan bangsa, 

namun secara esensi demokrasi adalah sesuatu yang lama hidup di Indonesia.. 

Dalam khazanah  Islam juga dikenal istilah syura yang secara prinsip sejalan 

dengan demokrasi. Sementara di barat prinsip tersebut dikenal sebagai demokrasi. 

Dalam budaya  Jawa sendiri juga dikenal istilah rembug, yang esensinya adalah 

bagaimana sebuah keputusan dishare oleh pimpinan kepada warganya untuk 

dicari penyelesaian bersama.  Secara prinsip hal itu juga sejalan dengan 

demokrasi. Di era demokrasi, manifestasi berbagai nilai-nilai tersebut  

terejawantah melalui pemilihan kepala desa langsung.  
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikenmukakan di atas maka 

penulis merumuskannya dalam bentuk penelitian dengan memilih judul “Pembu-

dayaan nilai-nilai demokrasi di sekolah dalam perspektif pendidikan karakter 

studi kasus SMP Islam Sudirman Tengaran Kabupaten Semarang”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah atau sering diistilahkan problematika merupakan 

kegiatan penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah, dengan 

adanya permasalahan maka berarti dalam pnelitian telah mengidentifikasi 

persoalan yang akan diteliti secara jelas.  Berdasarkan  latar belakang masalah 

tersebut di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah nilai-nilai demokrasi di SMP Islam Sudirman Tengaran? 

2. Bagaimanakah pembudayaan nilai-nilai demokrasi di sekolah dalam 

perspektif pendidikan karakter? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, sekaligus juga 

untuk bingkai agar penelitian ini terfokus maka dirumuskan tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai demokrasi di SMP Islam Sudirman 

Tengaran  

2. Untuk mendeskripsikan pembudayaan nilai-nilai demokrasi di sekolah dalam 

perspektif pendidikan karakter. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dalam suatu penelitian diharapkan mampu untuk menghasilkan sesuatu 

yang bermanfaat. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan 

memberikan manfaat secara praktis dan teoritis yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

member kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, 

maupun bagi masyarakat luas pada umumnya tentang pembudayan nilai-

nilai demokrasi disekolah dalam prespektif pendidikan karakter studi kasus 

SMP Islam Sudirman Tengaran, Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 

2011/2012. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah dapat memberikan pengertian pembudayaan nilai-nilai 

demokrasi disekolah dalam prespektif pendidikan karakter. 

b. Bagi masyarakat bila terbukti ada pembudayaan nilai-nilai demokrasi 

disekolah dalam prespektif pendidikan karakter, maka ada yang harus 

dipertimbangkan agar memberikan manfaat yang positif bagi anaknya 

c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan masukan dan 

wacana baru bagi perkembangan ilmu pendidikan. Khususnya yang 

berkaitan dengan pembudayaan nilai-nilai demokrasi di sekolah studi kasus 

SMP Islam Sudirman Tengaran, Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 
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2011/2012. Peneliti selanjutnya diharapkan juga dapat menghasilkan hasil 

empiris yang lebih banyak dan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh 

pengambil kebijakan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar  istilah adalah suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam 

kata-kata kunci yang ada judul penelitian. Adapun istilah-istilah yang terdapat 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pembudayaan: Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 

(2005:169) budaya adalah 1. Pikiran; akal budi; hasil, 2. Adat istiadat; 

menyelidiki bahasa dan, 3. Sesuatu mengenai kebudayaaan yang sudah 

berkembang (beradab, maju). 

2. Demokrasi. Demokrasi adalah dasar pembentukan pemerintahan dan 

masyarakat yang didalamnya kekuasaan memerintah atau mengatur dipegang 

secara sah, melainkan oleh segala anggota masyarakat (Yamin dalam Naning, 

1983:45). 

3. Pendidikan karakter. Menurut Ratna Megawangi (2004:95) pendidikan 

karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil 

keputusan dengan bijak dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada 

lingkungannya 

  


