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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karakter sangat penting dalam membangun sebuah peradaban bangsa yang 

kuat dan berahlak mulia. Tanpa karakter sebuah bangsa yang dibangun atas 

seseorang dengan mudah melakukan sesuatu apapun yang dapat menyakiti atau 

menyengsarakan orang lain bahkan bangsa lain. Oleh karena itu perlu mengolah 

karakter untuk mengelola dari hal-hal negatif. Karakter yang terbangun dan dapat 

dikembangkan diharapkan mampu mendorong setiap manusia dalam suatu bangsa 

untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan hati nurani dan peraturan yang ada. 

Pengembangan karakter pada dimensi individual suatu bangsa berkaitan erat 

dengan kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang pada tataran kebiasaan 

menanamkan nilai-nilai dan moral. Selanjutnya pada dimensi sosial-struktural 

lebih pelaksanaan pada menciptakan sebuah sistem yang kondusif secara 

menyeluruh bagi pertumbuhan individu dalam suatu bangsa untuk mencapai 

tujuan bangsa secara nasional. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, betujuan mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Melihat dari undang-undang Sisdiknas yang dipaparkan di atas, perlu 

difahami bahwa harus ada kekuatan sinergis dari berbagai pihak untuk 
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mewujudkan fungsi tersebut. Pengembangan karakter merupakan sesuatu yang 

tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan tanpa terkecuali fungsi pendidikan 

nasional. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dengan barbagai pihak, baik 

keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun sekolah. Karakter akan berkembang 

jika semua pihak memiliki kemauan bersama untuk melakukan dan melaksanakan 

proses pendidikan karakter. Pendidkan karakter sudah dan harus menjadi 

perhatian pokok dari seluruh lapisan masyarakat, baik lingkungan pemerintahan 

maupun lingkungan sekolah. Dengan demikian, pendidikan karakter harus 

menyertai semua aspek kehidupan termasuk dalam lembaga pendidikan. Secara 

ideal pengembangan karakter memang harus diintegrasikan ke seluruh aspek 

kehidupan, termasuk kehidupan sekolah. 

Sekolah dipandang sebagai tempat yang strategis untuk membentuk dan 

mengembangkan karakter. Hal ini dimaksudkan agar warga sekolah dalam segala 

ucapan, sikap, dan tindakan dapat mencerminkan karakter yang baik dan kuat. 

Penanaman dan pengembangan karakter di sekolah diarahkan pada terciptanya 

suasana yang kondusif agar memungkinkan semua unsur di sekolah dapat secara 

langsung maupun tidak langsung berpartisipasi secara aktif sesuai dengan peran 

dan fungsinya. 

Peran yang paling urgen atau paling penting di lingkungan sekolah adalah 

peran yang dimiliki guru. Menurut Hidayatullah (2010:21) menyebutkan bahwa: 

Guru yang  sering memiliki makna digugu dan ditiru (dipercaya dan 

dicontoh) secara tidak langsung juga memberikan pendidikan karakter 

kepada peserta didikanya. Oleh karenanya, profil guru harus memiliki sifat-

sifat yang dapat membawa peserta didiknya kearah pembentukan karakter 

yang kuat. Dalam hal ini guru berperan sebagai teladan peserta didiknya. 



 

3 

 

Guru sebagai contoh juga merupakan teladan bagi para peserta didiknya. 

Keteladanan adalah salah satu faktor penting seorang guru sebagai pendidik. 

Keteladanan dalam berbagai aspek bersifat multidimensi dalam setiap lini 

kehidupan. Keteladanan bukan hanya memberikan perintah untuk mengikuti 

aturan yang ada, juga bukan sekedar memberikan contoh dalam melakukan 

sesuatu, tetapi memberikan bukti kebiasaan yang baik agar dapat menjadi teladan 

sebagai fungsi guru karakter. Guru berkarakter, bukan hanya mampu mengajar 

tetapi juga mampu mendidik. Bukan hanya mampu mentransfer pengetahuan 

(transfer of knowledge), tetapi ia juga mampu menanamkan atau mengembangkan 

nilai-nilai yang diperlukan untuk mengarungi hidupnya. Bukan hanya memiliki 

kemampuan secara emosi dan spiritual sehingga guru mampu hidup dengan baik 

di tengah-tengah masyarakat (Hidayatullah,2010:27). Atas dasar tersebut, karakter 

memiliki posisi yang sangat penting bagi seorang guru, terutama karakter disiplin 

dan tanggung jawab. Karakter disipilin dan tanggung jawab harus dikembangkan 

bagi guru, agar dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya yang masih pada 

tataran proses pendidikan penanaman karakter serta dapat digunakan untuk 

mengarungi hidup di masa depan. 

Dewasa ini masalah-masalah yang masih menggerogoti dunia pendididkan 

salah satunya adalah masalah karakter atau sering disebut dangan moral yang 

pada hakikatnya sangat penting bagi kehidupan tidak terkecuali guru. Dilihat dari 

kenyataan yang ada di lapangan, tidak dipungkiri bahwa terkadang ada sebagian 

guru yang masih mengalami kesulitan dalam menerapkan strategi keteladanan, 

karena guru belum dapat diteladani. Misalnya, seorang guru meminta peserta 
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didik untuk tidak terlambat datang ke sekolah, tetapi guru sendiri selalu terlambat 

datang ke sekolah, bahkan terlambat datang saat mengajar. Guru meminta siswa 

bertanggung jawab untuk selalu mengikuti atau tidak membolos dalam proses 

pembelajaran, tetapi guru sendiri tidak menjalankan tugasnya dengan baik dengan 

membiarkan jam pelajaranya kosong dengan alasan yang tidak dapat dirasional 

oleh muridnya. Inilah masalah besar yang dialami guru dalam menerapkan 

strategi keteladanan, karena modal utama bagi siswa untuk meneladani adalah 

guru harus melakukanyanya terlebih dahulu. 

Terkait dengan guru yang harus memberikan teladan kepada siswa terutama 

pada sisi teladan karakter disiplin dan tanggung jawab, di SMK Muhammadiyah 1 

Sukoharjo telah mengembangkan suatu kegiatan yang berguna untuk 

mengembangkan karakter disiplin dan tanggung jawab bagi guru. Kegiatan 

Morning Spiritual Gathering (MSG) adalah adalah kegiatan pagi bersama yang 

dilaksanakan di sekolah sebagai wadah guru dalam mengembangkan kedisiplinan 

dan menyalurkan potensi pemahaman keagamaan atau keislaman dengan metode 

ceramah di ruang terbuka. Kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG) 

dipandang memiliki peranan penting bagi guru dapat mengembangkan karakter 

disiplin dan tanggung jawab. 

Jika dihubungkan fokus peneliti dalam mengadakan kajian tentang 

pengembangan karakter disiplin dan tanggung jawab pada guru di SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) dalam penerapan aplikasi di lapangan harus 

membentuk perilaku karakter yang mencerminkan kepribadian (karakter) bangsa 
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yang diantaranya adalah karakter disiplin dan tanggung jawab. PPKn memegang 

peranan penting dalam membentuk karakter baik secara keseluruhan sebagai 

warga negara maupun secara khusus sebagai warga sekolah. PPKn diharapkan 

dapat membentuk karakter seseorang, hal ini dipertegas dalam visi, misi, dan 

tujuan sebagai mana dismpaikan oleh Darmadi (2013), bahwa: 

Visi: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi 

merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan 

penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa 

memantapkan kepribadianya menjadi manusia Indonesia seutuhnya. 

Misi: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan membantu mahasiswa 

memantapkan kepribadianya sebagai warga Negara Indonesia yang baik 

dan bertanggung jawab, tahu akan hak dan kewajibanya, agar secara 

konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan 

dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan tanggung jawab dan 

bermoral.  

Berdasarkan pemaparan visi di atas, dapat dilihat bahwa tujuan dari PPKn 

adalah memantapkan kepribadian (karakter) menjadi manuasia Indonesia 

seutuhnya. Berdasarkan misi yang tertera di atas juga dapat dilihat bahwa secara 

garis besar penjelasan memiliki tujuan untuk memantapkan kepribadian (karakter) 

sebagai warga Indonesia yang baik dan bertanggung jawab, tahu akan hak dan 

kewajiban (disiplin) agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai 

Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan tanggung jawab 

dan bermoral. Artinya segala kegiatan yang dihasilakan dalam pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan fokus utamanya adalah pembentukan 

karakter dan secara lebih lanjut adalah pengembangan karakter.  
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Sejalan dengan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis tertarik 

mengadakan penelitian sebagai upaya untuk mengetahui lebih lanjut tentang 

kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG) dalam fokusan pengembangan 

karakter disiplin dan tanggung jawab. Adapun judul dalam penelitian ini adalah 

“Peranan Kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG) dalam Mengembangkan 

Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab pada Guru di SMK Muhammadiyah 1 

Sukoharjo (Studi Kasus di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 

2014/2015)” 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian pokok yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah, dengan adanya perumusan masalah diharapkan proses 

pemecahan permasalahan dapat terinci secara jelas, lebih terfokus, dan terarah. 

Peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu pokok 

permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peranan kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG) dalam 

mengembangkan karakter disiplin pada guru di SMK Muhammadiyah 1 

Sukoharjo tahun ajaran 2014/2015? 

2. Bagaimana peranan kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG) dalam 

mengembangkan karakter tanggung jawab pada guru di SMK Muhammadiyah 

1 Sukoharjo tahun ajaran 2014/2015? 
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3. Bagaimana kendala kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG) dalam 

mengembangkan karakter disiplin pada guru di SMK Muhammadiyah 1 

Sukoharjo tahun ajaran 2014/2015? 

4. Bagaimana solusi terhadap kendala kegiatan Morning Spiritual Gathering 

(MSG) dalam mengembangkan karakter disiplin pada guru di SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun ajaran 2014/2015? 

5. Bagaimana kendala kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG) dalam 

mengembangkan karakter tanggung jawab pada guru di SMK Muhammadiyah 

1 Sukoharjo tahun ajaran 2014/2015? 

6. Bagaimana solusi terhadap kendala kegiatan Morning Spiritual Gathering 

(MSG) dalam mengembangkan karakter tanggung jawab pada guru di SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun ajaran 2014/2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan titik pijak dalam merealisasikan aktivitas 

yang akan dilaksanakan, sehingga harus dirumuskan secara jelas. Tujuan 

penelitian ber-fungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti. 

Dengan adanya tujuan penelitian, maka suatu masalah yang diteliti dapat 

dirumuskan secara jelas dan terarah serta akan mempermudah dalam mencari data 

sampai pada langkah pemecahan permasalahannya. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mendeskripsikan peranan kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG) 

dalam mengembangkan karakter disiplin pada guru di SMK Muhammadiyah 1 

Sukoharjo tahun ajaran 2014/2015. 

2. Untuk mendeskripsikan peranan kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG) 

dalam mengembangkan karakter tanggung jawab pada guru di SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun ajaran 2014/2015. 

3. Untuk mendeskripsikan kendala kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG) 

dalam mengembangkan karakter disiplin pada guru di SMK Muhammadiyah 1 

Sukoharjo tahun ajaran 2014/2015. 

4. Untuk mendeskripsikan solusi terhadap kendala kegiatan Morning Spiritual 

Gathering (MSG) dalam mengembangkan karakter disiplin pada guru di SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun ajaran 2014/2015. 

5. Untuk mendeskripsikan kendala kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG) 

dalam mengembangkan karakter tanggung jawab pada guru di SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun ajaran 2014/2015. 

6. Untuk mendeskripsikan solusi terhadap kendala kegiatan Morning Spiritual 

Gathering (MSG) dalam mengembangkan karakter tanggung jawab pada guru 

di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun ajaran 2014/2015. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Suatu penelitian  dilakukan sudah pasti diharapkan mempunyai manfaat 

yang dapat dikembangkan, begirtu juga dengan penelitian ini, diharapkan juga 
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mampu memberikan manfaat terutama pada segi teoritis maupun praktisnya. 

Manfaat tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mendapat teori baru sehingga memberi peranan bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan pada khususnya dan perkembangan masayarakat pada 

umumnya tentang peranan kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG). 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang karakter disiplin 

dan tanggung jawab di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 

2014/2015. 

c. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai reverensi dan acuan dasar untuk 

kegiatan selanjutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi yang berguna 

tentang peranan kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG) dalam 

mengembangkan karakter disiplin dan tanggung jawab pada guru di SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun ajaran 2014/2015. 

b. Memberi sumbangan dan masukan kepada pemerintah dalam rangka 

mengembangkan karakter disiplin dan tanggung jawab pada guru di sekolah 

dengan menggunakan kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG).  

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah merupakan penjelasan judul, yang diambil dari kata-kata 

kunci dalam judul penelitian. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam 
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hal ini adalah Peranan Kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG) dalam 

Mengembangkan Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab pada Guru di SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo (Studi Kasus di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo 

Tahun Ajaran 2014/2015). Oleh karena itu peneliti perlu mengetahui defenisi 

istilah Peranan, Kegiatan, Morning Spiritual Gathering (MSG), Pengembangan, 

Karakter, Disiplin, Tanggung Jawab, Guru. 

1. Peranan. Menurut Ahmadi (2007:106), peranan adalah suatu kompleks 

pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat 

dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya . 

2. Kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG). Morning Spiritual Gathering 

(MSG) adalah kegiatan pagi bersama yang dilaksanakan di sekolah sebagai 

wadah guru dalam mengembangkan kedisiplinan dan menyalurkan potensi 

pemahaman keagamaan atau keislaman dengan metode ceramah di ruang 

terbuka. 

3. Pengembangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana disusun 

oleh Suharso, dkk. (2011:234), berkembang atau pengembangan diartikan jadi 

bertambah sempurna pikiran dan pengetahuan, membiah jadi banyak, merata, 

meluas dan sebagainya. 

4. Karakter. Menurut Hidayatullah (2010:16), karakter adalah kualitas atau 

kekuatan mental atau moral, ahlak atau budi pekerti individu yang merupakan 

kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan penggerak, serta yang 

membedakan dengan individu lain. 
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5. Disiplin. Menurut Rohinah (2012:102), disiplin adalah teguh dalam memegang 

aturan, misalnya disiplin di dalam pekerjaan yang dilihat dari masuk dan keluar 

tepat waktu, senantiasa mengikuti norma dan peraturan yang berlaku. 

6. Tanggung Jawab. Menurut Kemendinas (2010) sebagaimana dikutip oleh 

Wibowo (2012:43), tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang 

untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, yang seharusnya dilakukan, terhadap 

diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan 

Tuhan Yang Maha Esa.  

7. Guru. Menurut Jumali, dkk (2008:41), guru atau pendidik dalam arti sederhana 

adalah semua orang yang dapat membantu perkembangan kepribadian 

seseorang dan mengarahkanya pada tujuan pendidikan. 


