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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses usaha sadar untuk merubah diri seseorang 

menuju ke arah yang lebih baik. Setiap manusia harus mendapatkan pendidikan 

yang mampu menyentuh dimensi dasar kemanusiaan yang mencakup tiga hal 

paling mendasar, yaitu sikap (afektif), yang terpencar melalui kualitas keimanan, 

budi pekerti dan kepribadian yang unggul. Pengetahuan (kognitif) yang terpancar 

melalui kemampuan berpikir yaitu menguasai, menggali dan mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan praktek (psikomotorik) yang 

terpancar melalui kemampuan mengembangkan ketrampilan teknis dan kecakapan 

praktis. 

Kualitas karakter seseorang dapat menentukan martabat dan adab seorang 

manusia, dalam cakupan yang lebih luas kualitas karakter sebuah bangsa akan 

menentukan martabat dan adab bangsa tersebut. Namun, di sisi lain ada beberapa 

kasus yang menimpa remaja SMA, contoh kasus yang menunjukkan remaja SMA 

yang tidak memiliki karakter: mati karena kebut-kebutan ketika sahur on the road 

(bulan Ramadhan), mati ditusuk akibat bertengkar di club malam, mati di dalam 

penjara karena sebelumnya terlibat kasus curanmor, mati tenggelam di anak 

sungai, karena lari dari kejaran tawuran, dan sebagainya. Dari kasus tersebut, 

semua melanda anak SMA. Sungguh sangat disayangkan generasi muda yang 

harusnya bisa berkontribusi untuk bangsanya, harus mati dengan cara tersebut. 
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Jika berbicara peluang, tentu saja kita bisa menghindari takdir buruk (mati secara 

tidak wajar) dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari hal-hal 

yang berbahaya. 

 Hilangnya sebagian karakter generasi muda itu dikarenakan oleh beberapa 

faktor. Pertama, faktor internal yang merupakan faktor-faktor yang disebabkan 

oleh manusia itu sendiri, seperti di kehidupan yang serba modern sekarang banyak 

orang terkadang sibuk dalam mengejar karir, sampai-sampai terkadang lupa akan 

tanggung jawab untuk mendidik anaknya sendiri, akibatnya anak merasa kurang 

diperhatikan dan terkadang anak lebih memilih untuk ikut-ikutan bergaul dan 

tidak dapat mengontrol emosinya seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, 

perilaku seks bebas dan sebagainya. Kedua, faktor eksternal diantaranya 

lingkungan masyarakat, dimana lingkungan masyarakat yang selalu 

mengharapkan serba instan juga ikut terpengaruhi bagi generasi muda, seperti 

halnya saling membantu, gotong royong merupakan tradisi dikerjakan sama-sama 

tetapi kini sudah menjadi pekerjaan sendiri-sendiri. 

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional sudah menerapkan 

pendidikan karakter untuk semua tingkat pendidikan dari Sekolah Dasar hingga 

Perguruan Tinggi (PT). Program pendidikan karakter dalam dunia pendidikan di 

Indonesia munculnya karena selama ini dirasakan proses pendidikan ternyata 

belum berhasil membangun manusia Indonesia yang berkarakter. Banyak yang 

menyebut bahwa pendidikan telah gagal membangun karakter. Banyak lulusan 

sekolah dan sarjana yang mempunyai pengetahuan yang cerdas, pandai dalam 

menjawab soal ujian, dan sayangnya perilaku tidak terpuji masih tersebar dimana-
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mana malah kecerdasan dan kepandaiannya digunakan sebagai alat membuat 

kecurangan, contohnya seperti korupsi. Di lingkungan Kementrian Pendidikan 

Nasional (Kemdiknas) sendiri, pendidikan karakter menjadi sasaran pendidikan 

untuk pembinaan ke seluruh jenjang pendidikan. Namun hingga saat ini, belum 

menunjukkan hasil yang optimal, terbukti dari fenomena sosial yang 

menunjukkan perilaku tidak berkarakter. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditegaskan bahwa: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 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. 
 
Sekarang ini keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. 

Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk 

menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan 

penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Bukan itu saja, sebagian guru 

di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Sebagai cermin kualitas, 

tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang 

menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga 

dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru. Dengan rendahnya 

sarana fisik dan kualitas guru pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak 

memuaskan. Sebagai misal pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa 
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Indonesia di dunia internasional sangat rendah. Hal ini mungkin karena mereka 

sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda. 

Seseorang dapat dikatakan berkarakter jika telah berhasil menyerap nilai 

dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan 

moral dalam hidupnya. Demikian juga, seorang pendidik dikatakan berkarakter 

jika ia memiliki keyakinan yang dilandasi hakekat dan tujuan pendidikan serta 

digunakan sebagai kekuatan moral dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. 

Salah satu dari pendidikan karakter yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan menjadi 

alat yang ampuh dalam mendidik karakter anak. Banyak orang sukses karena 

menegakkan kedisiplinan. Sebaliknya, banyak upaya membangun sesuatu tidak 

berhasil karena kurang atau tidak disiplin. Kurangnya disiplin dapat berakibat 

melemahnya motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Penegakkan disiplin 

dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti peningkatan motivasi, pendidikan 

dan latihan, kepemimpinan, penerapan reward and punishment, penegakan aturan. 

Sebagaimana kita ketahui, mata pelajaran PKn mencakup materi mengenai 

pendidikan karakter. Sebagai calon pendidik tentu kita harus memahami hal 

tersebut. Dalam materi pendidikan karakter itu sendiri ada pendidikan karakter 

disiplin anak. Oleh karena itu, pentingnya seorang calon guru PKn memahami 

pendidikan karakter anak untuk memperdalam wawasan atau pengetahuan 

mengenai pendidikan karakter disiplin anak sebagai bahan materi yang akan 

disampaikan kepada murid-muridnya kelak. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirasa cukup penting 

untuk melakukan penelitian  mengenai “Pendidikan Karakter Disiplin Anak Pada 
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Keluarga Guru (Studi Kasus di Desa Pandes Kecamatan Wedi Kabupaten 

Klaten)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana profil anak pada keluarga guru di desa Pandes? 

2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter disiplin anak pada keluarga guru 

di desa Pandes? 

3. Apakah kendala dari pendidikan karakter disiplin anak pada keluarga guru di 

desa Pandes? 

4. Apakah solusi dari pendidikan karakter disiplin anak pada keluarga guru di 

desa Pandes? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini, perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai pokok 

terhadap masalah yang akan diteliti sehingga dapat bekerja secara terarah dalam 

mencari data sampai langkah pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan profil anak pada keluarga guru di desa Pandes. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter disiplin anak pada 

keluarga guru di desa Pandes. 
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3. Untuk mendeskripsikan kendala pendidikan karakter disiplin anak pada 

keluarga guru di desa Pandes. 

4. Untuk mendeskripsikan solusi pendidikan karakter disiplin anak pada keluarga 

guru di desa Pandes 

 

D. Manfaat Penelitian atau Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis maupun 

teoritis:  

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan kehidupan serta dapat memberi pengetahuan 

sebagai pengembangan disiplin ilmu yang ditekuni peneliti mengenai pendidikan 

kedisiplinan anak pada keluarga guru. 

2. Manfaat atau kegunaan praktis 

a) Manfaat bagi Anak 

b) Manfaat bagi Guru 

 

E. Daftar Istilah 

1. Pengertian pendidikan. Pengertian Pendidikan pada umumnya berarti daya 

upaya untuk memajukan budi pekerti ( karakter, kekuatan bathin), pikiran 

(intellect) dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya”. 

(http://www.artikelbagus.com/2012/11/pengertian-pendidikan.html) 
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2. Pengertian Pendidikan Karakter. Pengertian karakter menurut Pusat 

Bahasa Depdiknas adalah “bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, 

personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak”. Adapun berkarakter adalah 

berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak”. 

(http://www.ruhama.co.id/pendidikan-karakter-di-indonesia.html). 

3. Pengertian keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang 

terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di 

suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga 

4. Pengertian guru. Dipandang dari sisi etimologinya pengertian guru berasal 

dari bahasa India. Yang mana pengertian guru adalah seseorang yang memberi 

pelajaran tentang bagaimana cara lepas dari kesengsaraan. Sedangkan menurut 

Djamarah (2005:31),“guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan 

kepada anak didik”. 

5. Pengertian anak. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang 

dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki 

dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun 

tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. 

(http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/15/definisi-anak-463129.html) 


