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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

pada Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional 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. Berdasarkan tujuan tersebut, jelas bahwa pendidikan di setiap 

jenjang, termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus diselenggarakan 

secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut. Hal ini berkaitan dengan 

pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, 

sopan santun dan berinteraksi dengan masyarakat. 

Pendidikan karakter memang sangat diperlukan atas dasar argumen adanya 

kebutuhan nyata dan mendesak untuk memperbaiki moral bangsa, khususnya 

generasi muda. Dalam Permendiknas NO.45/2006 setiap rumusan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) secara implisit dan eksplisit termuat mengenai 

substansi nilai/karakter. Pendidikan karakter merupakan usaha menjadikan diri 

manusia untuk berperilaku baik. Pendidikan karakter diharapkan dapat 

membangun kinerja budaya dan religius dalam kehidupan bermasyarakat dan 
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berbangsa yang di dalamnya bernaung insan-insan yang berakhlak mulia, 

mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Terdapat 

sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu: 

pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; kedua, kemandirian dan 

tanggungjawab; ketiga, kejujuran/amanah, diplomatis; keempat, hormat dan 

santun; kelima, dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong/kerjasama; 

keenam, percaya diri dan pekerja keras; ketujuh, kepemimpinan dan keadilan; 

kedelapan, baik dan rendah hati, dan; kesembilan, karakter toleransi, kedamaian, 

dan kesatuan (Suyanto, 2010: 27). 

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. 

Pndidikan budaya dan karakter bangsa merupakan salah satu upaya untuk 

mencegah terjadinya degradasi nilai-nilai etika dan moral di kalangan remaja. 

Rasa kepedulian ini didasarkan pada kenyataan bahwa dewasa ini ada 

kecenderungan semakin merebaknya sikap perilaku remaja yang menyimpang 

dari tatanan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat, yang akhirnya 

membawa remaja tersebut tersesat hidupnya. 
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Fakta adanya berbagai penyimpangan di masyarakat seperti kriminalitas, 

korupsi dan semacamnya justru menunjukkan bahwa pendidikan karakter selama 

ini belum berjalan dengan baik. Kondisi tersebut membuat masyarakat semakin 

menyadari pentingnya kearifan mengenai peletakan moralitas dasar yang kuat 

bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Perlu dilakukan pemikiran dan telaah 

ulang secara kritis tentang visi dan arah pembangunan bangsa, termasuk di 

dalamnya pembangunan moral atau karakter bangsa melalui kajian terhadap 

warisan budaya Indonesia sebagai bangsa yang berkarakter dan berbudaya. 

Menurut Sayuti (2010): 

Budaya kearifan lokal sebagai isu penting dalam upaya membangun 
karakter bangsa adalah upaya untuk mencari dan akhirnya menetapkan 
identitas budaya, yang mungkin akan hilang karena proses budaya yang 
telah, sedang, dan akan terus terjadi karena efek global. Melalui identitas 
budaya bangsa, seluruh warga bangsa diharapkan memiliki budaya yang 
memadai dalam menghadapi tantangan global. Pengembangan karakter 
melalui budaya berbasis kearifan lokal pada hakikatnya merupakan upaya 
untuk menyiapkan dan membentuk sebuah masyarakat yang 
keberlangsungannya didasarkan pada prinsip-prinsip moral. 
 

Seperti diketahui, Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa di dunia sebagai 

salah satu negara dengan ragam budaya tradisi yang bhineka namun dibingkai 

dalam tali persatuan dan kesatuan. Pluralitas budaya bangsa itu tercermin melalui 

ungkapan filosofis “bhinneka tunggal ika”, merupakan suatu konsep yang lebih 

lanjut melandasi pola hidup dan perilaku sosial, sehingga masyarakat Indonesia 

dipandang sebagai bangsa yang bermartabat, berdaulat, berbudi luhur, beretika 

sosial tinggi, dan berwatak sopan yang santun. Pemilikan watak, karakter, dan 

jiwa budi luhur itu dituntun oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, yang dalam 
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praktek bermasyarakat ditopang oleh lingkungan alam yang subur dalam kondisi 

sosial yang kondusif, aman , tenteram, dan damai. 

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghagai budayanya. Salah satu 

warisan budaya bangsa adalah batik yang tidak diragukan lagi nilai estetik, 

filosofis, fungsional, dan keasliannya. Hal itu terbukti dengan penghargaan yang 

menyatakan batik sebagai salah satu Warisan Budaya dunia yang dihasilkan 

Bangsa Indonesia oleh United Nations Education Scientific and Culure 

Organitation (UNESCO) pada tanggal 28 September 2009. Pengakuan serta 

Penghargaan itu disampaikan secara resmi oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 di 

Abu Dhabi. Penghargaan ini diberikan karena penilaian terhadap keragaman motif 

batik yang penuh dengan nilai estetik dan filosofi mendalam.  

Batik sebagai salah satu warisan budaya leluhur merupakan penciri 

identitas lokal dan karakter bangsa. Persoalan klaim batik oleh bangsa lain belum 

lama ini merupakan lecutan bagi masyarakat untuk meninjau ulang kepemilikan 

terhadap batik itu sendiri. Sekolah sebagai bagian dari pembentukan karakter juga 

berperan penting dalam mewariskan nilai-nilai budaya. Tilaar (2007:177) 

mengatakan bahwa ”pendidikan nasional perlu diintegrasikan kembali sehingga 

pendidikan betul-betul hidup, dihidupi, dan menghidupi kebudayaan.” Namun 

selama ini, sekolah sebagai pengembang kebudayaan belum menyentuh secara 

mendalam. Hal ini terbukti bahwa mata pelajaran tertentu yang harus bermuatan 

budi pekerti atau karakter bangsa gagal membawa misi untuk membangun 

karakter bangsa, sehingga sekarang ini pendidikan karakter digalakan oleh 

pemerintah melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.  
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Batik sebagai salah satu kekayaan budaya perlu dimaknai untuk 

ditransformasikan kepada generasi muda. Batik tidak saja dihadirkan secara 

fisik/material dalam bentuk baju seragam, namun juga perlu diwadahi dalam 

bentuk nilai filosofis. Pemaknaan secara dinamis atas nilai inti yang terkandung 

dalam batik yang bersifat universal dalam masyarakat perlu diwacanakan 

(Martono, 2010). Upaya menjaga kelangsungan hidup batik merupakan perbuatan 

yang adiluhung dan sudah sewajarnya. Untuk itu siswa sekolah perlu 

menggunakan batik sebagai upaya kecil untuk ikut memikirkan, melestarikan, dan 

mengembangkan budaya batik dengan tindakan nyata.  

SMP Negeri 2 Ngadirojo Kabupaten Wonogiri dapat dijadikan contoh 

dalam penanaman karakter bangsa yang berbudaya melalui penggunaan seragam 

batik setiap hari Jumat. Tujuan penggunaan seragam batik ini adalah mempupuk 

kecintaan dan kebanggaan siswa terhadap batik agar semakin dalam dan disertai 

rasa cinta tanah air serta rasa bangga terhadap hasil karya budaya bangsa sendiri. 

Berseragam batik siswa akan merasa berpakaian nasional serta menunjukkan 

bahwa pakaian batik adalah identitas bangsa Indonesia.  

Berdasarkan uraian di atas dapat diidentifikasi permasalahan antara lain 

bahwa pendidikan di Indonesia telah dipersiapkan agar lulusan mempunyai moral 

tinggi, namun output yang dihasilkan masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip 

moral yang berlaku. Apa yang diajarkan di sekolah tentang belum berhasil 

membentuk manusia yang berkarakter. Kemudian kriminalitas dan korupsi yang 

merajalela sangat kontras dengan pengetahuan agama dan moral yang didapatkan 

di sekolah atau tidak berdampak terhadap perubahan perilaku manusia Indonesia. 
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Karena itu perlu dilakukan kajian mendalam terhadap esensi bangsa Indonesia 

sebagai bangsa yang berbudaya melalui penggalian terhadap warisan budaya 

leluhur, salah satunya melalui budaya batik. Penggunaan seragam batik 

bermaksud untuk menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap warisan budaya 

asli Indonesia kepada seluruh siswa sebagai generasi penerus bangsa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul: 

”BATIK SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN KARAKTER (Studi Kasus 

Mengenai Kebanggaan pada Batik di SMP Negeri 2 Ngadirojo Wonogiri).” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah upaya penggunaan batik sebagai sarana pendidikan karakter 

bagi siswa? 

2. Bagaimanakah rasa kebanggaan siswa terhadap batik sebagai warisan budaya? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

a. Mendeskripsikan upaya penggunaan batik sebagai sarana pendidikan 

karakter bagi siswa 

b. Mengetahui rasa kebanggaan siswa terhadap batik sebagai warisan budaya 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu 

pada umumnya dan pendidikan karakter pada khususnya 

2) Menambah cakrawala pengetahuan khususnya mengenai wacana 

pendidikan karakter dalam penggunaan seragam batik 

b. Kegunaan Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan 

yang berguna bagi siswa dalam memahami nilai-nilai budaya yang 

terkandung dalam batik.  

2) Memberi sumbangan pengetahuan dan informasi kepada guru dan 

sekolah mengenai upaya penanaman karakter bangsa yang berbudaya 

kepada seluruh siswa. 

 

C. Daftar Istilah 

1. Pendidikan karakter adalah proses perkembangan yang melibatkan 

pengetahuan, perasaan, dan tindakan, dengan demikian akan menyediakan 

landasan yang terpadu. Sehingga kita harus terlibat dengan anak-anak dalam 

aktivitas yang membuat mereka berpikir kritis, tentang moral dan etika, 

mengilhami mereka untuk menjadi berkomitmen, untuk tindakan moral dan 

etika, dan memberi mereka banyak kesempatan untuk berlatih perilaku moral 

dan etika. 
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2. Batik adalah kain dengan corak tertentu yang dihasilkan dari bahan malam 

yang dituliskan di kain tersebut, meskipun kini sudah banyak kain batik yang 

dibuat dengan proses cetak. Batik merupakan salah satu pusaka budaya. Nilai 

budaya yang terkandung dalam batik mencerminkan tingginya nilai seni yang 

dimiliki bangsa ini. Batik meniiliki keindahan visual karena semua ornamen, 

isian dalam pola atau “carik” tersusun dengan rapi dan harmonis. Batik juga 

memiliki keindahan spiritual karena pesan, harapan, ajaran hidup dan doa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dari pembuat batik yang dituangkan dalam 

pola.  


