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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Persoalan dalam dunia pendidikan di Indonesia sampai sekarang 

sudah barang tentu menjadi pekerjaan yang harus diperbaiki seiring 

tuntutan perkembangan jaman.  Karena pendidikan merupakan pilar 

utama demi tercapainya bangsa yang bermartabat di mata dunia. 

Pendidikan tidak hanya mencetak sumber daya manusia yang 

berwawasan atau bermutu tinggi saja, di satu sisi pendidikan juga 

diharapkan mampu mencetak sumber manusia yang berkarakter, 

beriman, berbudi pekerti luhur. 

Munculnya persoalan yang dilakukan masa usia sekolah, terutama 

pada usia atau rentangan sekolah lanjutan pertama sampai rentangan 

lanjutan menengah. Pelanggaran tata-tertib di sekolah ataupun norma-

norma yang berlaku seperti mencotek, tawuran pelajar, penyalahgunaan 

zat tropika, merokok, berkurangnya sikap nasionalisme, merupakan 

sebagian masalah yang terjadi pada usia sekolah. Persoalan ini sangat 

memprihatinkan, menyikapi berbagai persoalan yang terjadi saat ini 

pemerintah berusaha mengevaluasi dengan memperbaharui pada sistem 

pendidikan.  
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Berkaitan dengan hal ini pemerintah begitu gencar dengan 

program pendidikan karakter, seperti yang disampaikan menteri 

Muhammad Nuh dalam peringatan hari pendidikan 2 Mei 2011, 

mencanangkan Pendidikan Karakter sebagai Pilar Kebangkitan Bangsa 

dengan sub tema Raih Prestasi Junjung Budi Pekerti. Hal ini menegaskan 

bahwa mengapa pendidikan karakter dari segala sudut pandang dan 

variasinya menjadi penting dan mutlak. Karena karakter yang dibangun 

tidak sekedar berbasis kemuliaan diri semata, tetapi lebih mengarah pada 

membangun kemuliaan sebagai bangsa. 

Pengimplementasian pendidikan karakter menjadi tugas kita 

bersama, masyarakat, peran orang tua, pendidikan di sekolah. Penelitian 

ini mengambil sudut pandang dari segi pendidikan di sekolah yaitu 

terutama pengimplementasian pendidikan karakter dalam pelaksanaan 

pembelajaran di kelas. Penanaman Pendidikan karakter dalam 

pembelajaran seni budaya merupakan suatu usaha sadar dan terencana 

dalam rangka menumbuhkan dan membiasakan terhadap nilai-nilai 

karakter pada siswa menuju perilaku yang sesuai norma-norma, yang di 

lakukan proses pembelajaran seni budaya di SMP Negeri 1 Tasikmadu.  

Istilah penanaman dalam kamus besar Bahasa Indonesia, 

penanaman merupakan proses, perbuatan menanam, pendidikan ialah 

proses pengubahan sikap serta tata laku seseorang atau kelompok, 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam Kamus Besar Bahasa 
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Indonesia (2008) karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau 

budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Karakter 

adalah perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam 

bersikap maupun dalam bertindak. Warsono, dkk. (2010)  

 Karakter merupakan suatu sifat hereditas yaitu perilaku seorang 

anak seringkali tidak jauh dari perilaku bapak atau ibunya. Dalam bahasa 

Jawa dikenal istilah “kacang ora ninggal lanjaran” (pohon kacang panjang 

tidak pernah meninggalkan kayu atau bambu tempat untuk menjalar). 

Selain itu lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam ikut 

membentuk karakter. Mengacu pada pengertian diatas maka karakter 

dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang 

terbentuk karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang 

membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan 

perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. 

 Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini diantaranya 

pelajaran seni budaya masih dianggap pelajaran yang tidak terlalu 

penting atau pelajaran yang tersisih, permasalahan yang lain ialah minat 

siswa dalam pelajaran bidang seni terbilang kecil hal ini tampak pada saat 

pelajaran baik teori maupun praktek. Sikap siswa dalam mengekspresikan 

karya seni masih kurang ekspresif juga menjadi latar belakang masalah 

dalam penelitian ini. Berangkat dari permasalahan yang muncul peneliti 

tertarik untuk mengkaji lebih mendalam pada penelitian ini. Pelajaran 
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seni budaya tidak bisa di pandang sebelah mata, mengingat bahwa 

belajar dengan seni dapat memberikan pengalaman seni pada siswa, 

materi yang terdapat dalam pelajaran seni budaya mampu 

menumbuhkan sikap atau karakter positif.  

Peserta didik pada jenjang sokolah lanjutan pertama dapat 

dikatakan usia tanggung, pada usia ini merupakan puncaknya usia anak-

anak memasuki awalnya dunia remaja.  Secara psikologi rentangan usia 

ini juga memiliki perubahan pada cara berfikirnya, dapat dikatakan pada 

usia anak tanggung ini kecenderungan anak mencoba-mencoba suatu hal 

yang baru baik itu dari pengaruh dunia teknologi, lingkungan masyarakat. 

Penelitian tentang pendidikan karakter sudah banyak di lakukan, hal yang 

menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana proses menanamkan 

nilai-nilai karakter pada peserta didik. Upaya apa saja yang dilakukan guru 

seni budaya dalam usaha menanamkan pendidikan karakter di SMP 

Negeri 1 Tasikmadu, serta sampai bagaimana cara guru dalam 

mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pembelajaran dalam usahanya 

menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik.  

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesesuaian dan mutu 

pendidikan karakter Kementrian Pendidikan Nasional mengembangkan 

grand design pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis 

satuan pendidikan.  Di dalam grand design menjadi rujukan konseptual 

dan operasional pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian pada setiap 
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jalur dan jenjang pendidikan. Upaya pemerintah dalam pengembangan 

karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan 

pendidikan nasional, di rumsuskan 18 nilai karakter yaitu:  Religius, Jujur, 

Toleransi, Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin 

Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi, 

Bersahabat atau Komunikatif, Cinta Damai, Gemar Membaca, Peduli 

Lingkungan, Peduli Sosial, Tanggung Jawab. 

Psikologis dan sosial kultural sebagai pembentukan karakter 

dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu 

manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks 

interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan 

berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks 

totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat 

dikelompokkan dalam: Olah Hati (Spiritual and emotional development), 

Olah Pikir (intellectual development), Olah Raga dan Kinestetik  (Physical 

and kinestetic development), dan Olah Rasa dan Karsa (Affective and 

Creativity development) yang secara diagramatik dapat digambarkan 

sebagai berikut. 
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Tabel : 1.1 

Diagram 4  ranah dalam pembentukan karakter  

 

Pengelompokan di atas menegaskan bahwa pendidikan karakter 

merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara 

sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku 

manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 

sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam 

pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-

norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.  

Penanaman pendidikan karakter dalam pembelajaran seni budaya 

merupakan suatu proses kegiatan belajar yang dipahami sebagai 

penanaman karakter siswa di SMP Negeri 1 Tasikmadu dimana 

pengintegrasian nilai-nilai karakter yaitu melalui proses kegiatan belajar 

seni budaya. Penanaman karakter pada peserta didik selanjutnya dapat 

dilakukan melalui kegiatan dalam proses pembelajaran seni budaya. Nilai 

karakter yang ditanamkan tentu saja relevan dengan acuan kurikulum 

yaitu Silabus kemudian di kembang dalam Rancangan Rencana 

Pembelajaran. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian yang penulis 

lakukan berfokus pada masalah “Bagaimana Penanaman Nilai Karakter 

dalam Pembelajaran Seni Budaya di SMP Negeri 1 Tasikmadu”. Rumusan 

masalah tersebut dirinci menjadi sub-sub masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah perencanaan penanaman pendidikan karakter dalam 

pembelajaran seni budaya di SMP Negeri 1 Tasikmadu Kabupaten 

Karanganyar? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan penanaman pendidikan karakter dalam 

pembelajaran seni budaya di SMP Negeri 1 Tasikmadu Kabupaten 

Karanganyar? 

3. Bagaimana sistem evaluasi penanaman pendidikan karakter dalam 

pembelajaran seni budaya di SMP Negeri 1 Tasikmadu Kabupaten 

Karanganyar? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan 

penanaman pendidikan karakter dalam pembelajaran seni budaya di SMP 

Negeri 1 Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Secara terperinci tujuan 

penelitian ini adalah untuk : 
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1. Mendeskripsikan perencanaan penanaman pendidikan karakter 

dalam pembelajaran seni budaya di SMP Negeri 1 Tasikmadu 

Kabupaten Karanganyar .  

2. Mendeskripsikan pelaksanaan penanaman pendidikan karakter dalam 

proses pembelajaran seni budaya di SMP Negeri 1 Tasikmadu 

Kabupaten Karanganyar. 

3. Mendeskripsikan sistem evaluasi penanaman pendidikan karakter 

dalam pembelajaran seni budaya di SMP Negeri 1 Tasikmadu 

Kabupaten Karanganyar. 

D. Manfaat Penelitian   

Penelitian yang dilakukan ini memiliki manfaat teoritis dan praktis 

yaitu :  

1. Manfaat Teori :  

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah 

pengetahuan baru terhadap penanaman pendidikan karakter dalam 

pembelajaran seni budaya dan secara khusus penelitian juga dapat 

mengembangkan ilmu pengetahuan tentang : 

a. Perencanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran seni budaya 

b. Pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran seni budaya 

c. Sistem Evaluasi pendidikan karakter dalam pembelajaran seni budaya 

2. Manfaat  Praktis :  
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Hasil penelitian ini berupa laporan deskriptif yaitu mengenai 

penanaman nilai-nilai karakter pada siswa di SMP Negeri 1 Tasikmadu. 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat dalam : 

a.   Pengembangan perencanaan pendidikan karakter dalam    

pembelajaran seni budaya : 

Pengembangan pendidikan karakter terintegrasikan dalam mata 

pelajaran, oleh  karena itu guru sebagai pendidik siswa di kelas 

perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam 

pendidikan karakter ke dalam kurikulum yang berlaku, serta silabus 

yang ada. Prinsip pembelajaran yang di gunakan dalam 

pengembangan pendidikan karakter harus mampu mengusahakan 

agar siswa  mengenal dan menerima nilai-nilai karakter sebagai 

milik siswa dan bertanggung jawab atas  keputusan yang 

diambilnya. 

b.    Pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran seni budaya : 

Di dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan karakter menjadi hal 

yang  paling  utama karena proses pengembangan nilai-nilai 

karakter merupakan sebuah proses panjang tidak hanya terjadi 

dalam satu kali tatap muka di dalam kelas melainkan secara 

berkelanjutan. Sebagaimana di tetapkan dalam standar isi, salah 

satunya bahwa jalur pengembangan karakter melalui setiap mata 

pelajaran salah satunya seni budaya, nilai tidak di ajarkan tetapi 



10 
 

dikembangkan melalui proses belajar. Pada pelaksanaannya siswa 

perlu mengetahui pengertian dari suatu nilai yang sedang mereka 

tumbuhkan pada siswa. Di harapkan dalam proses kegiatan 

pelaksanaan pembelajaran seni budaya dapat mengembangkan 

kebiasaan siswa dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan 

dengan nilai-nilai universal dan tradisi karakter bangsa yang religius. 

Yang kedua mengembangkan potensi kalbu, nurani atau afektif 

peserta didik sebgai manusia dan warga negara yang memilki nilai-

nilai karakter dan karakter bangsa.   

c. Sistem Evaluasi pendidikan karakter dalam pembelajaran seni 
budaya : 

Dengan pembiasaan nilai-nilai karakter yang dilakukan guru di 

dalam kegiatan proses pembelajaran yang benar diharapkan dapat 

mendapatkan nilai yang sebenarnya. Penilaian tersebut dapat 

digunakan untuk mengevaluasi program-program yang ditargetkan 

baik program sekolah secara umum maupun secara khusus dalam 

target pencapaian penanaman nilai-nilai karakter dalam 

pembelajaran  seni budaya. Secara nasional sistem evaluasi 

tersebut dapat di gunakan dalam pengembangan yaitu perbaikan 

untuk memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung 

jawab dalam mengembangkan pserta didik yang lebih bermatabat. 

 


