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            BAB I 

              PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam proses meningkatkan sumber daya 

manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang integritas 

dengan proses peningkatan sumber daya manusia. Menyadari pentingnya pendidikan, 

maka pemerintah bersama-sama masyarakat telah dan terus berupaya mewujudkan 

peningkatan kualitas, melalui perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi perbaikan 

sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi pelajaran serta pendidikan 

bagi guru dan tenaga pendidikan lainnya. Aspek penting proses pendidikan adalah 

membangun karakter peserta didik. Karakter sebagai  standar atau norma dan sistem 

nilai yang terimplementasi dalam berbagai bentuk kualitas diri. Nilai-nilai yang 

diajarakan dalam pendidikan seharusnya menjadi dasar dari kurikulum sekolah yang 

bertujuan mengembangkan secara berkesinambungan dan sistematis, disamping nilai 

tersebut diintregrasikan dalam kurikulum, juga yang tidak kalah penting adalah role 

mode yang baik dalam masyarakat untuk memberikan contoh dan mendorong sifat 

baik tertentu atau ciri-ciri karakter yang diinginkan. 

Menurut Hidayatullah (2010:16), pendidikan karakter  yaitu: 

Kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral, seperti sifat 

kejujuran, amanah, keteladanan, atau sifat-sifat lain yang harus melekat pada 

diri pendidik. Pendidik yang berkarakter kuat tidak hanya memiliki 

kemampuan mengajar dalam arti sempit (hanya mentransfer pengetahuan atau 

ilmu kepada peserta didik), melainkan ia juga memiliki kemampuan mendidik 

dalam arti luas. 
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Pendidikan sangat berperan penting terhadap kemajuan bangsa. Kualitas 

pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi penerus yang dapat diandalkan 

dalam memajukan kesejahteraan bangsa. Pendidikan adalah proses pembinaan yang 

dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik. Guru sangat berperan penting dalam 

membentuk karakter peserta didik khususnya tugas bagi pendidik Pancasila dan 

Kewarganegaraan. Melihat fenomena sekarang ini banyak generasi muda yang 

memiliki perilaku tidak patut untuk dilihat misalnya, merokok, tawuran, sopan 

santun yang kurang, dan lain sebagainya. Perilaku anak-anak sekarang ini yang perlu 

diberikan pembelajaran karakter dalam hal ini guru berperan penting dalam 

melakasanakan tugas tersebut. 

Pendidikan karakter di sekolah maupun di luar sekolah diarahkan menciptakan 

iklim yang kondusif agar proses pendidikan tersebut memungkinkan semua unsure di 

sekolah dapat secara langsung maupun tidak langsung memberikan dan berpartisipasi 

aktif  sesuai dengan fungsi dan perannya. Guru yang memiliki makna “digugu dan 

ditiru” (dipercaya dan dicontoh) secara tidak langsug memberikan pendidikan 

karakter kepada peserta didiknya. Oleh karena itu, profil dan penampilan guru 

seharusnya memiliki sifat-sifat yang dapat membawa peserta didiknya kea rah 

pembentukan karakter yang kuat. Konteks ini guru memiliki peran sebagai teladan 

peserta didiknya. 

Keluaran institusi pendidikan seharusnya dapat menghasilkan orang “pandai” 

tetapi juga “baik” dalam arti luas. Pendidikan tidak hanya menghasilkan orang 

“pandai” tetapi “tidak baik”, sebaliknya juga pendidikan tidak hanya menghasilkan 

orang “baik” tetapi “tidak pandai”. Pendidikan tidak cukup hanya mampu 



3 
 

 
 

menciptakan nilai-nilai luhur atau karakter. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai 

luhur harus dilakukan sejak dini. 

Pembelajaran karakter tidak hanya dengan pembelajaran aktif tetapi dapat 

diberikan dalam pendidikan di luar sekolah seperti dalam ekstrakurikuler Tapak Suci. 

Tapak Suci sebagai pendidikan tambahan untuk membentuk karakter anak supaya 

memiliki tanggung jawab dan cintai damai. Ekstrakurikuler Tapak Suci dapat 

memberikan arahan anak dalam berperilaku baik serta menghindari hal-hal yang 

tidak diinginya. 

Berdasarkan uraian di atas, ekstrakurikuler Tapak Suci dirasa pantas untuk 

dikaji berkaitan dengan penanaman karakter tanggung jawab dan cintai damai. Hal 

tersebut melatarbelakangi peneliti untuk mengadakan suatu kajian ilmiah dengan 

judul, “Implementasi Pengembangan Karakter Cinta Damai dan Tanggung Jawab 

melalui Ekatrakurikuler Tapak Suci (Studi Kasus di SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015). 

  

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah mempunyai tujuan untuk mempermudah penulis dalam 

penyusunan serta memudahkan pembaca dalam memahami isi sebuah karya ilmiah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pengembangan karakter cinta damai dan tanggung 

jawab pada ektrakurikuler Tapak Suci di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2014/2015? 
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2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam mengembangkan karakter cinta 

damai dan tanggung jawab melalui ektrakurikuler Tapak Suci di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015? 

3. Bagaimanakah solusi dalam mengatasi hambatan yang diupayakan dalam 

mengembangkan karakter cinta damai dan tanggung jawab melalui  ektrakurikuler 

Tapak Suci di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dari aktifitas yang telah 

dilaksanakan. Penelitian ini juga mempunyai tujuan yang berfungsi untuk 

merealisasikan rumusan masalah yang akan diteliti sehingga penelitian dapat berjalan 

secara terarah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk pengembangan karakter cinta damai dan 

tanggung jawab pada ektrakurikuler Tapak Suci di SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015. 

2. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi guru dalam mengembangkan 

karakter cinta damai dan tanggung jawab pada ektrakurikuler Tapak Suci di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015. 

3. Untuk mendeskripsikan solusi dalam mengatasi hambatan yang diupayakan dalam 

mengembangkan karakter cinta damai dan tanggung jawab pada ektrakurikuler 

Tapak Suci di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan khasanah teoritis tentang 

karakter cinta damai dan tanggung jawab pada ektrakurikuler Tapak Suci. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya yang 

sejenis. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Manfaat atau kegunaan praktis bagi siswa 

1) Hasil penelitian ini diharapkan melatih siswa agar memiliki karakter cinta 

damai dan tanggung jawab. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa membentuk nilai kepribadian siswa 

menjadi lebih baik. 

b. Manfaat atau kegunaan praktis bagi guru 

1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi bagi guru 

dalam menanamkan karakter cinta damai dan tanggung jawab. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dan diterapkan guru 

PPKn dalam membimbing karakter cinta damai dan tanggung jawab pada 

siswa. 

c. Manfaat atau kegunaan praktis bagi sekolah 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada sekolah 

dalam hal mengatasi kendala negatif dari penanaman karakter cinta damai 

dan tanggung jawab pada siswa. 
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2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat 

untuk bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program kegiatan 

ekstrakurikuler Tapak Suci bagi siswa pada masa yang akan datang. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Karakter  

Menurut Gunawan (2012:3), karakter adalah keadaan asli yang ada dalam diri 

individu seseorang yang membedakan antara dirinya dengan orang lain. 

2. Cinta damai  

Menurut Kemendiknas sebagaimana dikutip Syarif (2012:xi-xiii), “cinta damai 

adalah sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang 

dan aman atas kehadiran dirinya. Berdasarkan hal tersebut cintai damai ini 

memberikan pembelajaran untuk berperilaku dan bersikap memberikan rasa nyaman 

terhadap orang lain.” 

3. Tanggung jawab 

Menurut Gunawan (2012: 33), tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku 

seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaiman yang seharusnya 

dilakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), 

negara dan Tuhan YME.  

4. Ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler menurut Lampiran 111  Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi 

Kurikulum Pedoman Kegiatan Ektrakurikuler adalah: 

Kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar 

kurikulum standar sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum dan dilakukan di 
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bawah bimbingan sekolah dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian, 

bakat, minat, dan kemampuan peserta didik yang lebih luas atau di luar minat 

yang dikembangkan oleh kurikulum. Berdasarkan definisi tersebut, maka 

kegiatan di sekolah atau pun di luar sekolah yang terkait dengan tugas belajar 

suatu mata pelajaran bukanlah kegiatan ekstrakurikuler.  

 

5. Tapak Suci  

Menurut Rudiyanto, dkk. (2011:1), Tapak Suci adalah perguruan seni bela diri 

Indonesia yang berstatus sebagai organisasi otonom (Ortom) di bawah persyarikatan 

Muhammadiyah. perguruan seni beladiri yang berasaskan Islam, bersumber pada Al 

Quran dan As Sunnah, berjiwa persaudaraan. 


