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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Sejak tahun 1920-an Ki Hajar Dewantara telah mengumandangkan 

pemikiran bahwa pendidikan pada dasarnya adalah memanusiakan manusia 

dalam artian menjadikan perkembangan harkat dan martabat manusia secara 

optimal (Dantes, 2011). Untuk itu, suasana yang dibutuhkan dunia pendidikan 

adalah suasana yang berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, 

cinta kasih, dan penghargaan terhadap masing-masing anggotanya. Dengan 

demikian, pendidikan ini merupakan pendidikan karakter untuk membantu 

peserta didik mengembangkan kepribadian, sehat fisik, sehat mental, cerdas, 

serta menjadi anggota masyarakat yang berguna. Lebih lanjut, dalam 

pedoman pelaksanaan pendidikan karakter (Kemendiknas, 2011) dinyatakan 

bahwa pendidikan karakter bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, 

kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa 

patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan Pancasila. 

Upaya pengembangan pendidikan karakter juga secara eksplisit telah 

diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam undang-undang tersebut 

dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak (karakter) serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
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berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai 

karakter kepada warga sekolah. Nilai-nilai karakter yang ditanamkan meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut sehingga tercipta manusia yang berakhlak 

mulia.  Terkait hal ini, Sudrajat (2010) menjelaskan bahwa semua komponen 

(stakeholders) harus dilibatkan dalam pendidikan karakter di sekolah. Lebih 

lanjut Sudrajat (2010) mengatakan bahwa komponen-komponen yang harus 

ikut dilibatkan dalam pendidikan karakter adalah isi kurikulum, proses 

pendidikan dan penilaian, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan sekolah, 

pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, 

pembiayaan, dan etos kerja warga sekolah serta lingkungan sekolah (Sudrajat, 

2010).  

Menurut Muchsin, dkk., dikatakan bahwa pada saat sekarang ini, 

pendidikan karakter baru dilaksanakan pada jenjang pendidikan pra sekolah. 

Kurikulum yang dikembangkan di negara Indonesia belum optimal 

menyentuh aspek karakter untuk jenjang pendidikan di tingkat sekolah dasar 

dan jenjang berikutnya (Muchsin, Sulthon, dan Wahid, 2010: 14). 

Karakter, menurut Lickona (2009), dikatakan berkaitan dengan tiga 

komponen moral, yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral behavior. 

Berangkat dari tiga komponen moral tersebut, selanjutnya dapat dikatakan 
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bahwa karakter yang baik akan didukung oleh adanya pengetahuan tentang 

kebaikan, adanya keinginan untuk berbuat baik, dan adanya keinginan untuk 

melakukan perbuatan baik. Pengertian tersebut dikatakan oleh Lickona secara 

lebih lengkap sebagai berikut:  

“Character as a reliable inner disposition to respond to situation 

in a morraly good way, character so conceived has three 

interelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral 

behavior” (Lickona, 2009). 

 

Dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional, pendidikan karakter  

dimaknai sebagai suatu program pendidikan, baik pendidikan di sekolah 

maupun pendidikan luar sekolah), yang mengorganisasikan dan 

menyederhanakan berbagai sumber moral yang disajikan dengan memper-

hatikan pertimbangan psikologis sebagai pertimbangan dalam pendidikan. 

Menurut Zuhdi (2009: 39) tujuan dari pendidikan karakter adalah untuk 

mengajarkan nilai-nilai tradisional tertentu, yaitu nilai-nilai yang dapat 

diterima luas sebagai landasan perilaku yang baik dan bertanggung jawab, 

yang dapat dimaknai sebagai perilaku moral.  

Pendidikan karakter, menurut Zubaedi (2011: 4) dimaknai sebagai 

pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter peserta didik sehingga 

mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan 

nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat dan 

warga negara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif. Dengan 

demikian, pendidikan karakter adalah segala upaya yang dilakukan guru, 

yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Tugas guru adalah 
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membentuk karakter peserta didik yang mencakup keteladanan, perilaku 

guru, cara guru menyampaikan, dan bagaimana bertoleransi.   

Pendidikan karakter dipandang sangat penting untuk diajarkan sejak 

usia dini. Hal ini dikarenakan pendidikan karakter merupakan suatu proses 

pendidikan yang bertujuan mengembangkan nilai, sikap, dan perilaku akhlak 

mulia atau mencerminkan budi pekerti yang luhur. Nilai-nilai positif dan dan 

perilaku akhlak mulia atau mencerminkan budi pekerti yang luhur tersebut 

sangat penting dikenalkan pada anak sejak dini. 

Nilai tersebut merupakan norma yang mempunyai fungsi sebagai 

petunjuk dalam mengidentifikasi apa yang harus dilakukan, apa yang 

diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dengan demikian, maka pendidikan 

merupakan suatu hubungan yang bersifat normatif antara individu dengan 

nilai. Atas dasar hal tersebut pengertian pendidikan menjadi lebih luas yang 

dapat diartikan bahwa setelah anak dewasa, anak tersebut tetap masih berada 

dalam proses pendidikan, meskipun sifat pendidikan tersebut berbeda dengan 

pendidikan yang diikuti sebelum anak tersebut mencapai masa dewasa.  

Sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam pembinaan dan 

penanaman karakter bagi peserta didik. Sekolah merupakan tempat kedua 

peserta didik dalam melakukan proses sosialisasi setelah keluarga, sehingga 

peserta didik diharapkan dapat menyerap nilai-nila karakter yang diajarkan di 

sekolah. Pendidikan karakter merupakan jenis pendidikan yang bertujuan 

untuk menciptakan terwujudnya peserta didik yang berintegritas moral tinggi 

dan mampu merefleksikan integritas moral yang dimilikinya dalam 

kehidupan sehari-hari.  
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Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal pelaksana pelayanan 

pendidikan dituntut untuk dapat meningkatkan perannya dalam pembangunan 

moral peserta didik melalui pendidikan karakter. Tuntutan tersebut cukup 

berasalan mengingat saat ini berkembang fenomena sosial yang 

mengkhawatirkan terkait menurunnya moralitas peserta didik di masyarakat. 

Fenomena sosial yang meresahkan tersebut berupa meningkatnya kenakalan 

remaja, seperti pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, minum-minuman 

keras dan berbagai kasus-kasus yang jauh dari akhlak seorang peserta didik. 

Kenakalan remaja yang terjadi di berbagai wilayah, tidak hanya di kota-kota 

besar mencerminkan gagalnya peserta didik dalam menginternalisasi nilai-

nilai positif yang di dapat dari proses pendidikan.   

Mengingat fakta demoralisasi sudah sedemikian akut, pendidikan 

sekolah selama ini bisa dikatakan gagal pada aspek karakter. Sekolah terlalu 

terpesona dengan target-target akademis, dan melupakan pendidikan karakter. 

Realitas ini membuat kreatifitas, keberanian menghadapi resiko, kemandirian, 

dan ketahanan melalui berbagai ujian hidup menjadi rendah. Anak mudah 

frustasi, menyerah, dan kehilangan semangat juang sampai titik darah 

penghabisan (Asmani, 2012: 12-16). Dengan melihat kenyataan itulah, 

pendidikan karakter  sangat mendesak untuk dilaksanakan di sekolah 

khususnya. Caranya adalah dengan mengoptimalkan peran sekolah sebagai 

pionir. Selain sekolah yang melaksanakan pendidikan karakter juga pihak lain 

seperti keluarga, masyarakat dan elemen-elemen lain bangsa ini untuk 

mensukseskan pendidikan karakter.  
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Sebagai lembaga pendidikan, sekolah juga memiliki modal sosial 

sekolah yang bisa menjadi kekuatan penggerak memajukan pendidikan.  

Proses dan penyelenggarakan dapat berjalan dengan baik apabila didukung  

oleh jaringan-jaringa atau relasi yang kuat. Jaringan atau relasi tersebut dapat  

dioptimalkan jika dalam lembaga pendidikan (sekolah) tersebut dapat 

memanfaatkan  modal sosial yang dimiliki. Kerjasama dengan lembaga lain 

untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di sebuah atau lembaga 

satuan pendidikan juga perlu diperhatikan.  

Salah satu pengelolaan pendidikan karakter di sekolah yang dapat 

dijadikan percontohan adalah pengelolaan pendidikan karakter di SD Negeri 

Soropadan No. 108 Surakarta dan di SD Muhammadiyah 16 Karangasem 

Surakarta. Kedua sekolah tersebut sudah mulai melaksanakan internalisasi 

pendidikan berbasis karakter dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan 

karakter ke dalam materi pendidikan maupun dalam kegiatan ko kurikuler 

dan ekstra kurikuler di sekolah tersebut. Pendidikan karakter di sekolah 

tersebut terinternalisasikan melalui berbagai kegiatan pembiasaan dan 

kegiatan penunjang lainnya. 

Penanaman karakter yang dilakukan di SD Negeri Soropadan No. 108 

Surakarta dilakukan dengan model pembiasaan dengan cara mempraktekkan 

secara langsung contoh-contoh perilaku yang diharapkan. Langkah tersebut 

didukung dengan adanya bantuan dana block grant dari pemerintah melalui 

Kementrian Pendidikan Nasional tahun 2012 dalam bentuk kegiatan 

“Pembinaan Agama dan Akhlak Mulia”. 
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Di sisi lain, internalisasi nilai-nilai karakter yang dilakukan di SD 

Muhammadiyah 16 Karangasem Surakarta lebih menonjolkan karakteristik 

keagamaan. Internalisasi nilai-nilai karakter yang dilakukan sekolah tersebut 

dilakukan dalam berbagai kegiatan ko kurikuler yang memiliki karakteristik 

keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan oleh sekolah 

tersebut.  

Pelaksanaan pendidikan karakter yang dilakukan di kedua sekolah 

tersebut dapat dijadikan percontohan bagi sekolah lain. Hal ini dikarenakan 

dalam pengelolaan pendidikan karakter di kedua sekolah tersebut, komitmen 

dari para guru dan orang tua siswa juga menjadi salah satu faktor penentu 

keberhasilan internalisasi karakter pada siswa.  

Setelah melihat pemaparan tentang pentingnya pendidikan karakter di 

sekolah tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan 

pendidikan berbasis karakter di sekolah. Adapun judul yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah “Implementasi Pendidikan Karakter di SD Negeri 

Soropadan No. 108 Surakarta dan SD Muhammadiyah 16 Karangasem 

Surakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian tersebut di atas, 

maka fokus utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang 

implementasi pendidikan karakter di SD Negeri Soropadan No. 108 Surakarta 

dan SD Muhammadiyah 16 Karangasem Surakarta. Fokus tersebut 

selanjutnya dapat dijabarkan ke dalam tiga subfokus berikut. 
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1. Bagaimana perencanaan dan implementasi pendidikan karakter di SD 

Negeri Soropadan No. 108 Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dan SD 

Muhammadiyah 16 Karangasem Surakarta? 

2. Bagaimana output yang dihasilkan dalam pengimplementasian 

pendidikan karakter di SD Negeri Soropadan No. 108 Kecamatan 

Laweyan Kota Surakarta dan SD Muhammadiyah 16 Karangasem 

Surakarta? 

3. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam 

pengimplementasian pendidikan karakter di SD Negeri Soropadan No. 

108 Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dan SD Muhammadiyah 16 

Karangasem Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

implementasi pendidikan karakter karakter di SD Negeri Soropadan No. 108 

Kota Surakarta dan SD Muhammadiyah 16 Karangasem Surakarta. Adapun 

tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

1. Perencanaan dan implementasi pendidikan karakter di SD Negeri 

Soropadan No. 108 Surakarta dan SD Muhammadiyah 16 Karangasem 

Surakarta. 

2. Output yang dihasilkan dalam pengimplementasian pendidikan karakter di 

SD Negeri Soropadan No. 108 Surakarta dan SD Muhammadiyah 16 

Karangasem Surakarta. 
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3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian pendidikan 

karakter di SD Negeri Soropadan No. 108 Surakarta dan SD 

Muhammadiyah 16 Karangasem Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis maupun teoritis. 

Manfaat praktis dan teoretis dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan 

sebagai berikut ini. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan kajian tentang 

pengelolaan pendidikan karakter di sekolah;  

b. Hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah pengayaan bagi 

penelitian berikutnya tentang pengelolaan pendidikan karakter di 

sekolah. 

2. Manfaat Praktis  

a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi sekolah untuk menambah 

wawasan tentang pengelolaan pendidikan karakter di sekolah;  

b. Hasil penelitian tentang pengelolaan pendidikan karakter di sekolah 

bermanfaat untuk dijadikan masukan yang bermanfaat dalam 

pengelolaan pendidikan karakter di sekolah. 


