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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang diperlukan manusia untuk 

memperoleh pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan dapat diperoleh yaitu dengan cara 

belajar. Masalah yang dihadapi dalam belajar beraneka ragam, khususnya dalam 

proses pembelajaran. Proses pembelajaran bukan hanya sekedar berpusat pada guru, 

tetapi juga harus terjalin komunikasi yang baik antara guru dan siiswa guna mencapai 

tujuan pembelajaran. Pendidikan berkembang bukan hanya berasal dari faktor guru, 

kecerdasan siswa ataupun prestasi siswa. Keberhasilan suatu pendididkan harus 

didukung oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal dan eksternal misalnya 

sarana pra sarana sekolah. 

Pendidikan dapat dilakukan secara formal maupun informal. Pendidikan 

formal pendidikan karakter pada pendidikan formal berlangsung pada lembaga 

pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMA/MAK dan perguruan tinggi 

melalui pembelajaran, kegiatan kurikuler atau ekstra-kurikuler, penciptaan budaya 

satuan pendidikan, dan pembiasaan. Sasaran pada pendidikan formal adalah peserta 

didik, dan tenaga kependidikan. Pendidikan nonformal pendidikan karakter 

berlangsung pada lembaga kursus, pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, 

dan lembaga pendidikan non formal lain melalui pembelajaran kegiatan kurikuler dan 
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ekstra-kurikuler, penciptaan budaya lembaga, dan pembiasaan. Pendidikan informal 

dalam pendidikan informal pendidikan karakter berlangsung dalam keluarga yang 

dilakukan oleh orangtua dan orang dewasa di dalam keluarga terhadp anak-anak yang 

menjadi tanggung jawabnya.  

Pendidikan selalu mengalami pembaharuan dalam rangka mencari struktur 

kurikulum, sistem pendidikan dan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Pendidikan karakter di sekolah juga sangat terkait dengan manajemen sekolah. 

Manajemen sekolah yang dimaksud disini adalah banagaimana pendidiksn karakter 

direncanakan dilaksanakan dan dikendalikan dalam kegiatan- kegiatan pendidikan di 

sekolah secara memadai. Pengelolaan tersebut anatara lain meliputi nilai-nilai yang 

perlu ditanamkan, muatan kurikulum, pembelajaran, penilaian, dengan demikian 

manajemen sekolah merupakan salah satu media yang efektif dalam pendidikan 

karakter. 

Karakter adalah sesuatu yang sangat penting dan vital bagi tercapainya tujuan 

hidup. Karakter merupakan dorongan pilihan untuk menentukan yang terbaik dalam 

hidup. Sebagai bangsa Indonesia setiap dorongan pilihan itu harus dilandasi oleh 

Pancasila. Sementara itu sudah menjadi fitrah bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa 

yang multi suku, multi ras, multi bahasa, multi adat, dan tradisi untuk tetap 

menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kesadaran untuk menjujung 

tinggi Bhineka Tunggal Ika merupakan suatu condition sine quanon syarat mutlak 

yang tidak dapat ditawar-tawar lagi karena pilihannya adalah runtuhnya negara ini. 
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Pendidikan karakter pada masa modern merupakan tanggapan dan reaksi atas 

model pendidikan yang berkembang sejak abad pertengahan situasi abad pertengahan 

yang kental dengan pendekatan religius teologis semakin lama semakin terpisah dari 

gerakan politik yang mencoba membuat pemisahan antara kekuasaan gerejawi dan 

kekuasaan politik. Arah dan kebijakan pendidikan karakter ditegaskan bahwa 

pendidikan karakter sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya 

pencapaian visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Tahun 2005-2025. Bahwa pendidikan karakter sejalan dengan 

prioritas pendidikan nasional dapat dicermati dari Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) pada setiap jenjang pendidikan.    

Menurut Megawangi (2004:95), pendididkan karakter sebuah usaha untuk 

mendidik anak-anak agar dapat mengabil keputusan dengan bijak dan 

mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat 

memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. 

 

Tujuan pendidikan karakter adalah mengkoreksi prilaku peserta didik yang 

tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. Tujuan ini 

memiliki makna bahwa pendidikan karakter memiliki sasaran untuk meluruskan 

berbagai perilaku anak yang yang pedagogis, bukan suatu pemaksaan atau 

pengkondisian yang tidak mendidik. 

Sebagaimana dijelaskan di atas karakter mempunyai tujuan, namun tidak hanya 

nilai karakter yang memiliki tujuan, begitu juga dengan mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai tujuan yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional No.22 dan No. 23 tahun 2006, yaitu: 
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1. Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan. 

2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara 

cerdas ddalam kegiatan bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta anti 

korupsi. 

3. Berkembang secara positif dan demokrasi untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

 

Realita di Balai Rehabilitasi Sosial Anjal (Anak Jalanan) Kartini 

Tawangmangu menanamkan karakter pada anak melalui kegiatan seperti 

pengembangan diri misalnya bengkel. Melalui pengembangan diri tersebut anak 

dapat mengembangkan keahlianya masing-masing mulai dari bengkel, las listrik, dan 

tata boga. Penanaman karakter tersebut diharapkan dapat menjadikan anak-anak pada 

Balai Rehabilitasi Sosial Anjal Kartini Tawangmangu lebih dewasa serta mampu 

memiliki ketrampilan sesuai bidangnya masing-masing. 

Karakter dimaknai sebagai cara berfikir dan berprilaku yang khas tiap 

individu hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, 

dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat 

keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. 

Namun pada anak-anak Balai Rehabilitasi Sosial Anjal Kartini Tawangmangu 

memiliki karakter yang berbeda-beda dikarenakan mereka datang dari berbagai 

golongan seperti anak jalanan dan anak nakal.  

  Balai Rehabilitasi Sosial Anjal (anak jalanan) Kartini Tawangmangu 
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mempunyai tujuan yang baik mendidik anak yang nakal dan anak jalan agar 

menjadikan pribadi yang baik dan lebih  dewasa selepas keluar dari Balai Rehabilitasi 

Sosial Anjal (anak jalanan) Kartini Tawangmangu. Selain efektif dan efisien peneliti 

tertarik mengambil judul tersebut dikarenakan Balai Rehabilitasi tersebut berada di 

desa kecil.  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, dipandang cukup 

penting untuk melakukan penelitian tentang “Penanaman Karakter Kerja Keras dan 

Disiplin pada Balai Rehabilitasi Sosial Anjal (anak jalanan) Kartini Tawangmangu 

Tahun 2015”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana penanaman karakter kerja keras pada Balai Rehabilitasi Sosial Anjal 

(anak jalanan) Kartini Tawangmangu Tahun 2015? 

2. Bagaimana penanaman karakter disiplin pada Balai Rehabilitasi Sosial Anjal (anak 

jalanan) Kartini Tawangmangu Tahun 2015? 

3. Bagaimana hambatan yang dihadapi pada penanaman karakter kerja keras dan 

disiplin pada Balai Rehabilitasi Sosial Anjal (anak jalalan) Kartini Tawangmangu 

Tahun 2015? 

4. Bagaimana solusi yang diambil atas hambatan pada penanaman karakter kerja 
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keras dan disiplin pada Balai Rehabilitasi Sosial Anjal (anak jalanan) Kartini 

Tawangmangu Tahun 2015? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan penanaman karakter kerja keras pada anak Balai 

Rehabilitasi Sosial Anjal (anak jalanan) Kartini Tawangmangu Tahun 2015. 

2. Untuk mendiskripsikan penanaman karakter disiplin pada anak Balai Rehabilitasi 

Sosial Anjal (anak jalanan) Kartini Tawangmangu Tahun 2015. 

3. Untuk mendiskripsikan hambatan yang dihadapi pada penanaman karakter kerja 

keras dan disiplin pada Balai Rehabilitasi Sosial Anjal (anak jalanan) Kartini 

Tawangmangu Tahun 2015.  

4. Untuk mendiskripsikan solusi yang diambil atas hambatan pada penanaman 

karakter kerja keras dan disiplin pada Balai Rehabilitasi Sosial Anjal (anak 

jalanan) Kartini Tawangmangu Tahun 2015. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, maupun bagi 
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masyarakat pada umumnya. 

b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan, 

khususnya mengenai Penanaman Karakter Kerja Keras dan Disiplin pada Balai 

Rehabilitasi Sosial Anjal (anak jalanan) Kartini Tawangmangu. Sebagai tempat 

untuk pendewasaan agar  menjadi generasi yang lebih baik. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman penlitian berikutnya yang 

sejenis. 

2. Manfaat praktis  

a. Memberikan informasi mengenai Balai Rehabilitasi Sosial Anjal (anak jalanan) 

Kartini Tawangmangu.  

b. Sebagai calon pendididk pelajaran Pendidikan  Kewarganegaraan, pengetahuan, 

dan pengalaman selama mengadakan penelitian ini dapat ditrasformasikan 

kepada peserta didik pada khususnya, serta bagi masyarakat. 

E. Daftar Istilah 

1. Pengertian penanaman. Menurut pusat bahasa (2008:1615), kata penanaman 

mempunyai arti sebagai “proses, cara, perbuatan menanam, menanami atau 

menanamkan.” 

2. Pengertian karakter. Menurut Doni Koesoema A. (2007) karakter sama dengan 

kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau 

sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang 

diterima dari lingkungan. 
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3. Pengertian Kerja Keras. Menurut Kesuma dkk (2011:17) Kerja keras adalah suatu 

istilah yang melingkupi suatu upaya yang dilakukan (tidak pernah menyerah) 

dalam menyelesaikan pekerjaan/yang menjadi tugasnya sampai tuntas. 

4. Penegrtian disiplin. Menurut Asmani (2011:37 ), karakter disiplin adalah “suatu 

tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan serta 

peraturan”. 

5. Pengertian Anak. Menurut Pasal 1 Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. Anak adalah orang yang berumur 18 tahun kebawah 

termasuk yang masih berada dalam kandungan.  


