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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu misi mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan telah 

termuat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yaitu mewujudkan sistem dan 

iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh 

akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin 

dan bertanggungjawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Pendidikan 

merupakan salah satu usaha untuk menciptakan generasi muda yang berilmu dan 

berkarakter, berwawasan kebangsaan, serta berdisiplin, pendidikan dilaksanakan 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar dapat meneruskan cita-cita bangsa.  

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pada Pasal 3 tentang tujuan pendidikan 

nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Meneruskan secara implisit dan 

eksplisit termuat mengenai substansi nilai atau karakter.  

  Pendidikan karakter merupakan bagian penting dalam dunia pendidikan kita 

sekarang ini. Mata pelajaran Agama dan PPKN merupakan mata pelajaran sebagai 

pembentukan karakter siswa. Menurut Samani (2011:1) bahwa, 

Salah satu bapak pendiri bangsa, presiden pertama Republik Indonesia, 

Bung Karno menegaskan: “Bangsa ini harus dibangun dengan 

mendahulukan pembangunan karakter (character building) karena 
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character building inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa 

yang  besar, maju dan jaya, serta bermartabat.  

 

Pendidikan karakter merupakan usaha menjadikan diri manusia untuk berperilaku 

baik dan terarah. Menurut Suyanto (2010: 27),  

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. 

 

Pilar-pilar karakter tersebut dapat digunakan untuk memahami karakter, baik di 

pendidikan formal, non formal maupun informal. Pendidikan karakter dianggap 

tidak penting dan diabaikan maka pendidikan karakter di Indonesia amat perlu 

dilaksanakan dan diajarkan dengan baik dan sungguh-sungguh, bila mengingat 

makin meningkatnya tawuran atar pelajar, serta bentuk-bentuk kenakalan remaja, 

kekerasan, penggunaan narkoba, dan lain-lain. Bahkan yang paling 

memprihatinkan, keinginan untuk membangun sifat jujur, disiplin, dan rasa 

nasionalisme pada anak-anak muda zaman sekarang.  

          Pendidikan karakter sendiri dapat diajarkan melalui lingkungan sekolah 

maupun di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan ajang pertama dimana sifat-

sifat kepribadian anak bertumbuh dan terbentuk pertama kali, maka keluargalah 

sebagai alam pendidikan pertama dan merupakan pendidikan informal bagi 

perkembangan anak. Sekolah yang merupakan ajang pendidikan formal juga 

berfungsi penting dimana anak dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat 

dan lingkungan luar setelah keluarga. Pendidikan karakter sendiri adalah nilai 
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dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh 

hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakan dengan orang lain, 

serta diwujudkan dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut 

Winton dalam Samani (2011:43), “pendidikan karakter telah menjadi sebuah 

pergerakan pendidikan yang mendukung pengembangan sosial, pengembangan 

emosional, dan pengembangan etika para siswa”. 

Karakter disiplin dan nasionalisme sekarang ini kurang melekat pada diri 

anak pada zaman sekarang. Karakter sendiri terbentuk dari sebuah tingkah laku 

yang dilakukan berulang-ulang dan terus menerus sehingga menjadi kebiasaan, 

begitu pula kedisiplinan dan nasionalisme. Sikap disiplin akan muncul dari 

kebiasaan yang baik dan diulang-ulang seperti yang dilakukan anak atas 

bimbingan keluarga. Nasionalisme adalah kesadaran nasional yang mengandung 

cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau 

melenyapkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya 

maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Rasa nasionalisme ini 

harus ditanamkan pada anak baik melalui pendidikan formal maupun informal 

karena anak-anak zaman sekaranglah yang akan menjadi penerus pendiri bangsa 

maka rasa nasionalisme harus ditanamkan pada anak. Berdasarkan uraian latar 

belakang penelitian di atas, maka cukup penting untuk mengadakan penelitian 

tentang “Pendidikan karakter disiplin dan nasionalisme dalam keluarga TNI AU 

(studi kasus pada Anak di komplek Lanud Adi Soemarmo, Kecamatan Colomadu, 

Kabupaten Karanganyar)”. 
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B. Perumusan Masalah 

         Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam 

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

mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang 

permasalahan di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penanaman pendidikan karakter disiplin dan nasionalisme pada 

anak dalam lingkungan  keluarga TNI AU di Komplek Lanud Adi Soemarmo 

kecamatan Colomadu? 

2. Bagaimanakah penanaman pendidikan karakter nasionalisme pada anak dalam 

lingkungan  keluarga TNI AU di Komplek Lanud Adi Soemarmo kecamatan 

Colomadu? 

3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter disiplin dan nasionalisme pada anak dalam lingkungan 

keluarga TNI AU di Komplek Lanud Adi Soemarmo kecamatan Colomadu ?  

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mendeskripsikan penanaman pendidikan karakter disiplin pada anak 

dalam lingkungan  keluarga TNI AU di Komplek Lanud Adi Soemarmo 

kecamatan Colomadu. 

2. Untuk mendeskripsikan penanaman pendidikan karakter nasionalisme pada 

anak dalam lingkungan  keluarga TNI AU di Komplek Lanud Adi Soemarmo 

kecamatan Colomadu. 

3.  Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter disiplin dan nasionalisme pada anak dalam 
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lingkungan keluarga TNI AU di Komplek Lanud Adi Soemarmo kecamatan 

Colomadu. 

D. Manfaat Penelitian 

         Suatu penelitian sudah tentu diharapkan mempunyai manfaat yang dapat 

dikembangkan, begitu pula dengan penelitian ini nantinya diharapkan juga 

mampu memberi manfaat terutama bagi segi teoritik maupun praktisnya, manfaat 

tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut.  

1. Manfaat Teoritis 

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

meningkatkan pendidikan mengenai karakter disiplin dan nasionalisme 

pada anak. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi perbaikan pendidikan 

karakter disiplin dan nasionalisme pada anak di dalam lingkungan 

keluarga TNI AU. 

b. Menyampaikan dan menyalurkan informasi mengenai pentingnya 

pendidikan karakter disiplin dan nasionalisme pada anak di dalam 

lingkungan keluarga TNI AU. 
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E. 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. 

2. Disiplin adalah kegiatan seseorang sekaligus pendidikan  mencakup pelajaran, 

patuh, taat, kesetiaan, hormat kepada ketentuan atau peraturan serta norma 

yang berlaku di dalam masyarakat. Disiplin tidak mudah dilakukan oleh setiap 

orang karena dalam penerapannya disiplin itu harus dilakukan berulang-ulang 

dan dijadikan kebiasaan yang baik bagi seseorang. 

3. Nasionalisme adalah kesadaran dan cinta tanah air memiliki kebanggaan 

terhadap bangsa serta memelihara kehormatan bangsa; memiliki rasa 

solidaritas terhadap musibah dan kekurangberuntungan saudara setanah air, 

sebangsa dan senegara; persatuan dan kesatuan. Nasionalisme dapat 

ditanamkan melalui penanaman rasa cinta tanah air pada generasi muda yang 

sekarang ini banyak melupakannya. Pendidikan dapat dilakukan dengan mata 

pelajaran PPKn yang ada di sekolah formal. 

4.  Anak adalah makhluk hidup yang diberikan tuhan kepada manusia melalui 

hasil pernikahan guna meneruskan keturunan atau kehidupan seterusnya. 

Anak juga merupakan makhluk sosial anak juga  membutuhkan orang lain 
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untuk dapat membantu mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, 

karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak 

tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal dan sempurna. 

5. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang 

mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun 

tidak langsung.  

6. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI merupakan 

nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia yang pada awal dibentuk 

bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan 

Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, 

sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf 

Angkatan. 

7. TNI AU adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin oleh 

Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang disingkat KASAU. Swa Bhuwana 

Paksa secara merupakan lambang TNI AU, lambang ini resmi dipakai sebagai 

lambang TNI AU berdasarkan Keputusan Presiden No.137 tahun 1952 (masa 

pemerintahan Presiden Soekarno) pada peringatan Hari Angkatan Perang 

ketujuh, 5 Oktober 1952 di Jakarta. 
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