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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Setiap hari siswa dihadapkan pada berbagai fenomena tentang 

merosotnya karakter bangsa Indonesia. Fenomena tersebut antara lain: korupsi, 

kolusi, kekerasan, kejahatan seksual, perkelaian masa, tawuran antarpelajar, 

penipuan, dan sebagainya. Oleh karena itu,  siswa perlu sekali berwisata religi 

melalui kegiatan membaca, mengkaji, dan mengapresiasi novel yang bernuansa 

pendidikan.  

 Salah satu novel  bernuansa pendidikan yang layak dikaji adalah novel 

Negeri 5 Menara karya A. Fuadi. Novel tersebut sarat nilai-nilai pendidikan 

karakter yang pantas diteladani oleh jutaan anak Indonesia.  Kelebihan lainnya 

adalah sangat menarik,  mengharukan, inspiratif, dan mampu memberikan 

semangat untuk meraih impian.    

 Pendidikan karakter yang mencuat  sejak tahun 2010 sebagai akibat  dari 

menurunnya nilai-nilai peradaban bangsa. Sampai-sampai presiden keenam 

Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada puncak peringatan Hari 

Pendidikan Nasional yang digelar di Istana Negara pada tanggal 11 Mei 2010 

berpesan dan mengingatkan kembali pada pentingnya pembentukan karakter 

bangsa yang berakhlak, berbudi, dan berperilaku baik (Aqib, 2011: 1-2). 
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Selanjutnya, dikatakan bahwa karakter bangsa semacam itu dipercaya dapat 

meminimalisasikan perilaku koruptif, manipulatif, dan berbagai turunannya. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter bangsa yang 

baik tersebut adalah dengan pendidikan. Hal tersebut dipertegas oleh Slamet 

Iman Santosa dalam buku berjudul Membangun Kembali Jati Diri Bangsa yang 

ditulis oleh Soedarsono (2008: 23). Dalam buku tersebut dituliskan bahwa 

pembinaan watak merupakan tugas utama pendidikan. Pendidikan merupakan 

salah satu alternatif untuk mengurangi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa 

Indonesia. Pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif karena 

pendidikan membangun generasi baru bangsa yang lebih baik. 

 Komitmen nasional tentang perlunya pendidikan karakter secara eksplisit 

tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 3 secara jelas dinyatakan 

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 Mahaesa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan 

pendidikan nasional itu merupakan rumusan mengenai kualitas manusia 

Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan.  
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 Jika dicermati dengan saksama, lima dari delapan potensi peserta didik 

yang harus dikembangkan tersebut berkaitan erat dengan karakter (Suwandi, 

2010: 1). Ironisnya praktik pendidikan di sekolah lebih banyak menekankan  

aspek kecerdasan intelektual. Pembentukan dan pengembangan karakter 

peserta didik kurang mendapat porsi yang memadai (Suwandi, 2010: 1). 

1.2  Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, penelitian 

difokuskan pada dua masalah. 

1. Nilai-nilai pendidikan karakter  apa sajakah yang terdapat dalam novel 

Negeri 5 Menara karya A. Fuadi? 

2. Bagaimanakah implementasinya dalam pembelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia SMP? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Seiring dengan fokus penelitian di atas, penelitian ini  memiliki dua 

tujuan. 

1. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter  yang terdapat 

dalam novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi. 

2. Mengimplementasi nilai-nilai pendidikan karakter tersebut dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SMP. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini memiliki tiga manfaat. (1) Memperluas 

khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. (2) 

Memberikan masukan kepada mahasiswa dan guru pengampu bahasa Indonesia  

dalam pemanfaatan sumber belajar. (3)  Diimplementasikan dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Ngadirojo, Pacitan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian  ini diharapkan bermanfaat bagi siswa, guru, dan peneliti 

selanjutnya. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan 

untuk penanaman nilai-nilai pendidikan karakter  dalam diri masing-masing. Guru 

dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk diterapkan dan 

diimplementasikan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia  di sekolah. 

Adapun bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

acuan dalam penelitian yang relevan. 

 

 


