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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah salah satu upaya memanusiakan manusia. Pendidikan 

mengajarkan berbagai hal yang semula tidak diketahui hingga menjadi ahli. 

Pendidikan di Indonesia memiliki berbagai ragam jenis.  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara 
(Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 
1). 
 
Salah satu pendidikan yang sedang populer digalakkan oleh pemerintah 

adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang 

menanamkan perilaku atau karakter yang baik bagi manusia. Menurut Aqib 

(2012:36), pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengupayakan peserta 

didik menjadi mengenal, peduli, dan menginternalisasikan nilai-nilai dalam 

berperilaku sebagai insan kamil. Aqib (2012:36) menambahkan pendidikan 

karakter dijadikan sistem menanamkan nilai-nilai perilaku kepada warga sekolah 

dengan pengetahuan, kesadaran, kemauan, serta tindakan untuk melaksanakannya, 

baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun 

kebangsaan menjadi insan kamil. 

 Karakter sendiri adalah ciri khas yang unik dan terpatri dalam diri 

seseorang ditujukan dalam sikap, perilaku, serta tindakan secara konsisten dan 
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ajeg guna merespon berbagai hal (Aqib, 2012:26). Pribadi yang berkarakter tidak 

serta merta didapatkan secara instan.  Karakter dalam diri seseorang berkembang 

melalui proses alami akibat kebiasaan dan latihan. Maraknya informasi dan 

teknologi di era digital secara tidak langsung mengubah mindset (pikiran) generasi 

muda. Akibat ketergantungan serta kemudahan yang diberikan oleh teknologi dan 

informasi, tidak heran marak remaja menggunakan gadget sebagai sarana 

menjalin persahabatan lewat media sosial. Penggunaan gadget tersebut 

dikhawatirkan dapat merenggangkan budaya salaman yang telah melekat pada 

bangsa Indonesia. 

Tujuan pendidikan karakter antara lain dapat mewujudkan perilaku yang 

baik pada remaja. Sebagai contoh ialah tawuran antar pelajar yang beda sekolah. 

Hal ini tidak akan terjadi jika sekolah menerapan perilaku bersahabat yang baik. 

Bersahabat adalah salah satu cara meningkatkan intensistas dalam hubungan, 

apalagi jika persahabatan tersebut diarahkan pada ranah positif. Misalnya, SMK 

Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali dengan SMK Negeri 1 Mojosongo 

Kabupaten Boyolali mengadakan kegiatan out bond bersama akan menciptakan 

rasa  bersahabat sehingga minim terjadi tawuran antar kedua sekolah tersebut. 

Karakter bersahabat sangat baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Peserta didik diajarkan bersahabat dengan sesama maupun alam. Keuntungan lain 

dari menjalin persahabatan ialah mempererat hubungan antar kedua belah pihak. 

SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali merupakan salah satu sekolah 

yang menerapkan karakter bersahabat melalui budaya salaman yang dilaksanakan 

setiap pagi hari menjelang masuk kelas. Penerapan budaya salaman dilaksanakan 
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setiap hari dengan diawasi guru piket utamanya akan menjalin komunikasi dan 

menciptakan suasana bersahabat antara pendidik dengan peserta didik. Tidak 

hanya karakter bersahabat atau komunikatif saja yang tumbuh, akan tetapi ada 

karakter lain seperti sopan santun, peduli terhadap sesama, dan cinta damai.  

Budaya salaman yang telah berlangsung beberapa tahun belakangan ini 

dirasa belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari sudut 

pandang bersahabat masih memilih-milih orang yang sesuai dengan kelompoknya. 

Pendidik sekaligus model bagi peserta didik tak jarang memberikan contoh yang 

tidak sesuai dengan konten bersahabat. Misalnya, antar guru Bahasa Inggris 

dengan guru Bahasa Indonesia akan mengalami pembentukan grup sendiri dengan 

berbagai macam alasan baik itu perbedaan kelas sosial maupun agama. Jika hal ini 

dilihat oleh siswa, maka secara tidak langsung mereka akan menerapkannya.  

Rata-rata peserta didik di SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali 

mempraktekkan dengan membuat kelompok yang sesuai dengan pemikiran 

mereka dan tidak mau bergaul apalagi menyapa di luar anggotanya. Akibatnya 

sering dijumpai pertikaian sesama peserta didik hanya dikarenakan hal sepele 

seperti, rebutan pacar. Tidak jarang terjadi adu mulut bahkan yang paling parah 

adu fisik. Masalah tersebut bisa diatasi melalui komunikasi dan berbicara dengan 

baik dalam mengatasi masalah tersebut antar peserta didik. Padahal sejatinya 

bersahabat ialah sikap menjalin komunikasi yang baik antar sesama baik dalam 

kelompoknya maupun di luar kelompoknya tanpa melihat perbedaan apalagi jika 

menyangkut suku, agama, ras. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di 

atas, dipandang cukup penting untuk melakukan penelitian tentang “Budaya 
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Salaman sebagai Upaya Menumbuhkan Karakter Bersahabat di Lingkungan 

Sekolah Pada Siswa SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian penting yang harus ada di dalam 

penelitian karya ilmiah. Adanya perumusan masalah diharapkan proses 

pemecahan masalah dapat terinci secara jelas, lebih terarah, dan terfokus, maka 

dari itu sebelum melakukan penelitian haruslah mengetahui terlebih dahulu pokok 

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

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah budaya salaman sebagai upaya menumbuhkan karakter 

bersahabat di lingkungan sekolah pada siswa SMK Negeri 1 Banyudono 

Kabupaten Boyolali selama ini? 

2. Bagaimanakah karakter bersahabat di lingkungan sekolah pada siswa SMK 

Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali selama ini? 

3. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadikan budaya salaman di lingkungan 

sekolah pada siswa SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali 

berkembang dengan baik? 

4. Bagaimanakah tanggapan guru dan karyawan tentang budaya salaman sebagai 

upaya menumbuhkan karakter bersahabat di lingkungan sekolah pada siswa 

SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan titik pijak dalam realisasi aktivitas yang akan 

dilaksanakan, sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Tujuan penelitian berfungsi 

sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan secara 

jelas dan terarah serta mempermudah dalam mencari data sampai pemecahan 

permasalahannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan budaya salaman sebagai upaya menumbuhkan karakter 

bersahabat di lingkungan sekolah pada siswa SMK Negeri 1 Banyudono 

Kabupaten Boyolali. 

2. Untuk mendeskripsikan karakter bersahabat di lingkungan sekolah pada siswa 

SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali. 

3. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadikan budaya salaman di 

lingkungan sekolah pada siswa  SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten 

Boyolali berkembang dengan baik. 

4. Untuk mendeskripsikan tanggapan guru dan karyawan tentang budaya salaman 

sebagai upaya menumbuhkan karakter bersahabat di lingkungan sekolah pada 

siswa SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan pendidikan mengenai budaya salaman sebagai upaya 

menumbuhkan karakter bersahabat di lingkungan sekolah. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam perbaikan 

budaya salaman sebagai upaya menumbuhkan karakter bersahabat di 

lingkungan sekolah. 

b. Diharapkan dapat memberi informasi mengenai budaya salaman sebagai 

upaya menumbuhkan karakter bersahabat di lingkungan sekolah. 

c. Manfaat bagi siswa. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

wawasan yang lebih kepada siswa mengenai budaya salaman sebagai 

upaya menumbuhkan karakter bersahabat sehingga terjalin komunikasi 

yang baik  antar penghuni maupun luar sekolah.  

d. Manfaat bagi guru. Guru dapat menanamkan karakter bersahabat dengan 

bersikap ramah dan menyenangkan kepada siswa maupun penghuni 

sekolah.  

e. Manfaat bagi sekolah. Sekolah akan dikenal memiliki sikap ramah dan 

mampu menjalin persahabatan yang erat dengan seluruh penghuni 

sekolah baik di dalam maupun di luar oleh masyarakat luas. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Budaya. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2014:214), 

budaya diartikan sebagai pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat, sesuatu 
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mengenai kebudayaan yang sudah berkembang, (beradab, maju), serta sesuatu 

yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. 

2. Salaman. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 

(2014:1208), salaman diartikan dengan member salam dengan saling berjabat 

tangan. 

3. Karakter. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2014:623), 

karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti membedakan 

seseorang dari yang lain. 

4. Bersahabat. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 

(2014:1201), bersahabat diartikan berkawan, berteman, ramah, dan 

menyenangkan dalam pergaulan. 

5. Sekolah. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2014:1244), 

sekolah diartikan bagunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta 

tempat menerima dan memberi pelajaran, waktu pertemuan antara guru dengan 

murid, serta usaha menuntut kepandaian. 

 


