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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada jaman globalisasi sekarang ini dapat di lihat adanya perubahan 

perilaku yang terjadi pada generasi muda khususnya peserta didik antara 

lain; perilaku rendahnya nilai-nilai kehormatan pada peserta didik, 

bersikap  anarkhis, kurangnya solidaritas dengan rekannya, malas belajar, 

kurangnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, dan lain-lain. Karakter 

yang lemah ini juga nampak pada peserta didik di SMP Muhammadiyah 2 

Surakarta. Hal ini disebabkan latar belakang peserta didik yang beragam 

antara lain berasal dari daerah pinggiran kota atau perbatasan, berasal dari 

keluarga yang tidak harmonis (broken home), ditinggal merantau orang tua 

mengikuti gaya hidup punk.  

Pengelola sekolah dan pendidik SMP Muhammadiyah 2 Surakarta 

bekerja keras dalam membimbing, membina, mengarahkan peserta didik 

untuk merubah sedikit demi sedikit karakter yang buruk menjadi karakter 

yang baik dan kuat. Pendidikan karakter merupakan cara yang ampuh 

untuk mengatasi masalah perilaku yang muncul dari peserta didik. 

Pendidikan karakter menurut T.Ramli dalam Pupuh (2013:15) pendidikan 

karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral 

dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, 

supaya menjadi manuasia yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, 

warga masyarakat yang baik, warga negara yang baik bagi suatu 

masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu 

yang banyak dipengarui oleh karakter masyarakat dan bangsanya. Oleh 

karena itu hakekat pendidikan karakter dalam kontek pendidikan di 

Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang 

bersumber dari karakter bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina 

kepribadian generasi muda. 
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Menurut Doni koesoema, salah satu cara memahami pendidikan 

karakter (2015:7) Bahwa pendidikan karakter dipahami sebagai 

pengajaran karakter melalui mata pelajaran khusus. Pendidikan karakter 

secara tegas dan terbatas dipandang sebagai sebuah mata pelajaran yang 

diajarkan. Pendidikan karakter hanya bisa diwujudkan secara efektif 

dengan membuat mata pelajaran khusus yang diajarkan kepada siswa 

seperti mata pelajaran pada umumunya. Mata pelajaran ini didesain 

sedemikian rupa sehingga materi, metode, dan evaluasinya dapat dipakai 

sebagai pedoman untuk menilai tingkat pembentukan karakter dalam diri 

anak didik. Mata pelajaran khusus yang dimaksud pendidikan budi 

pekerti, pendidikan moral, pelajaran kewarganegaraan, atau bahkan 

pendidikan agama. Mata pelajaran ini dianggap sebagai bagian integral 

dan penting dalam pembentukan karakter siswa. 

Artinya bahwa pendidikan karakter dapat dilaksanakan dengan 

pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran khusus yang dapat 

dilakukan dengan pemuatan nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran yang 

diajarkan guru dalam proses belajar di sekolah. Materi pembelajaran 

berkaitan dengan nilai-nilai pada mata pelajaran perlu dikembangkan, 

dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa baik di 

sekolah, di keluarga dan di masyarakat. Dengan demikian proses 

pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi 

menyentuh pada internalisasi dan pengamalan nyata dalam kehidupan peserta 

didik sehari-hari di keluarga, di sekolah serta di masyarakat. 

Salah satu strategi proses pendidikan karakter di SMP 

Muhammadiyah 2 Surakarta dengan proses pengintegrasian nilai-nilai 

karakter dalam pembelajaran akhlak, karena pembelajaran akhlak memiliki 

kontribusi besar dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk 

mempelajari dan mempraktikkan akidahnya dalam bentuk pembiasaan untuk 

melakukan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan 

sehari-hari. Al-akhlak al-karimah ini sangat penting untuk dipraktikkan dan 

dibiasakan oleh peserta didik dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan 
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berbangsa, terutama dalam rangka mengantisipasi dampak negatif dari era 

globalisasi, krisis multidimensional yang melanda bangsa dan Negara 

Indonesia.  

Pembiasaan sesuai dengan nilai–nilai pengintegrasian karakter dalam 

pembelajaran akhlak di SMP muhammadiyah 2 Surakarta antara lain 

peserta didik bersalaman dengan orang tua wali saat mengantar ke sekolah, 

bagi yang bersepeda saat memasuki halaman sepeda tidak dinaiki 

(dituntun), berjabat tangan dengan rekan-rekannya yang sejenis, berjabat 

tangan dengan bapak atau ibu guru atau petugas parkir, makan dan minum 

sambil duduk dan diawali dan diakhiri dengan do‟a, dibuat petugas piket 

setiap kelas untuk membersihkan kelas dan lingkungan kelas, sholat 

berjama‟ah di mushola sekolah, infak setiap hari selasa dan jum‟at, dan 

kegiatan sholat jum‟at di sekolah, menjenguk rekan yang sakit di rumah 

sakit. Dengan pembiasaan demikian sekolah berupaya untuk memasukkan 

aspek-aspek nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari siswa seperti 

: kedisiplinan, tanggungjawab, religius, kerja keras, peduli, toleransi dan 

nilai yang lain.  

Hal ini sesuai yang disampaikan oleh (Nasyir H, 2013:12) aspek 

yang berkaitan dengan karakter antara lain 1) Trustworthines atau 

kepercayaan seperti kejujuran, tidak menipu, terpercaya, melakukan apa 

yang ingin dikatakan atau konsisten, berani karena benar, membangun 

reoutasi yang baik, dan kesetiaan dengan keluarga, teman dan negara.; 2) 

Respect atau menghormati seperti merlakukan orang lain dengan hormat, 

mengikuti aturan emas atau golden rule, bersikap toleran dan menerima 

perbedaan, menggunakan bahasa dengan sopan, menaruh perhatian 

terhadap perasaan orang lain, tidak biasa mengancam atau memukul atau 

menyakiti siapapun, damai dengan kemarahan, penghinaan, dan 

ketidaksepakatan; 3) Responsibility atau tanggung jawab melakukan apa 

yang akan dilakukan ke depan, memiliki rencana, tekun dan terus 

mencoba, selalu melakukan yang terbaik, mampu mengontrol diri, disiplin 

diri, berfikir sebelum bertindak, mempertimbangkan konsekuensi, 
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bertanggung jawab atas kata-kata, tindakan dan sikap, member contoh 

yang baik bagi orang lain; 4) Fairness atau keadilan seperti bermain sesuai 

aturan, bergiliran,dan berbagi, berpikiran terbuka dan mau mendengarkan 

orang lain, tidak mengambil keuntungan dari orang lain, tidak 

menyalahkan orang lain dengan sembarangan, dan memperlakukan semua 

orang secara adil; 5) Caring atau kepedulian seperti berempati atau 

menyelami perasaan orang lain, penuh kasih dan menunjukkan kepedulian, 

bersykur, memaafkan orang lain, dan membantu orang yang 

membutuhkan; 6) Citizenship atau kewarganegaraan seperti mau berbagi 

untuk membuat sekolah dan membantu masyarakat yang lebih baik, 

bekerja sama, terlibat dalam urusan masyarakat, selalu siap menerima 

informasi, bertetangga yang baik, taat hukum dan aturan, menghormati 

otoritas, melindungi lingkungan, dan menjadi relawan. Dengan demikian 

pembiasaan nilai-nilai karakter diharapkan dapat merubah karakter siswa 

kearah yang lebih baik untuk dirinya sendiri, bermanfaat untuk orang lain 

bahkan alam sekitar. 

Proses pengintegrasian karakter dalam pembelajaran akhlak guru perlu 

melakukan pengelolaan mulai dari perencanaan pembelajaran yang 

dituangkan dalam administrasi pembelajaran yang meliputi silabus, dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), pelaksanaan pembelajaran dan 

evaluasi pembelajaran akhlak. Pihak sekolah juga perlu menciptakan kondisi 

sekolah yang mendukung pelaksanaan proses integrasi dan pembuatan 

kebijakan yang baik disertai dengan manajemen yang baik mulai dari proses 

perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terorganisir dengan baik dan 

evaluasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu dapat menanamkan 

nilia-nilai karakter yang baik dan kuat pada peserta didik SMP 

Muhammadiyah 2 Surakarta. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta 

yang telah mengintegrasikan nilai-nilai karakter melalui pembelajaran akhlak. 

Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengelolaan integrasi karakter 

pada pembelajaran akhlak di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan 

masalah yang akan dikaji : 

1. Bagaimana perencanaan integrasi karakter dalam pembelajaran akhlak di 

SMP Muhammadiyah 2 Surakarta? 

2. Bagimana pelaksanaan integrasi karakter dalam pembelajaran akhlak di 

SMP Muhammadiyah 2 Surakarta? 

3. Bagaimana evaluasi integrasi karakter dalam Pembelajaran akhlak di SMP 

Muhammadiyah 2 Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat 3 tujuan yang akan dicapai : 

1. Mendiskripsikan perencanaan integrasi karakter dalam pembelajaran 

akhlak di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. 

2. Mendiskripsikan pelaksanaan integrasi karakter dalam pembelajaran 

akhlak di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. 

3. Mendiskripsikan evaluasi integrasi karakter dalam pembelajaran akhlak di 

SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. 

 

D. Manfat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

tentang pengelolaan integrasi karakter dalam pembelajaran akhlak di SMP 

Muhammadiyah 2 Surakarta. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah  

Sebagai bahan evaluasi pengelolaan integrasi karakter dalam 

pembelajaran akhlak dan program pendidikan karakter di sekolah. 

Dapat menyusun program pendidikan yang lebih baik lagi sehingga 

dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu terbentuknya karakter 
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peserta didik yang baik dan kuat, bermanfaat untuk peningkatan 

kualitas hidup. 

b. Bagi guru  

Dapat digunakan sebagai salah satu acuaan dalam mengembangkan 

karekter peserta didik yang dinginkan. Guru dapat menerapkan metode 

pembelajaran yang tepat dalam membantu proses pembentukan karakter 

peserta didik. Dan berinovasi dalam menyusun media pembelajaran 

yang tepat untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. 

 

c. Bagi peneliti yang akan datang  

Dapat menjadi acuan sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya yang 

berkaitan dengan integrasi nilai-nilai karakter dalam proses 

pembelajaran dan program pendidikan karakter di sekolah. 

  

  




