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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Pendahuluan 

Pendidikan merupakan faktor penting bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan 

faktor pendukung yang memegang peranan penting di seluruh sektor kehidupan, sebab 

kualitas kehidupan suatu bangsa sangat erat dengan tingkat pendidikan.  Pendidikan 

berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan memiliki 

peranan penting untuk memenuhi sumber daya manusia tersebut, sesuai dengan fungsi 

dan tujuan pendidikan di dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 3 yang menyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakal mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi negara yang 

demokratis serta bertanggungjawab. 

 

Agar tujuan pendidikan tersebut dapat betul-betul direalisasikan, maka 

pendidikan khususnya di sekolah, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sistem 

pendidikan di Indonesia terpaku pada nilai evaluasi belajar terhadap materi 

pembelajaran sebagai ukuran untuk menunjukkan tingkat kepandaian siswa. Hal ini 

menyebabkan masyarakat berkesimpulan bahwa siswa yang berprestasi adalah siswa 

yang mencapai nilai akademik tinggi diantara teman-temannya. Padahal masih ada hal 

yang lebih penting daripada sekedar pencapaian nilai akademik tinggi, yaitu pendidikan 

karakter siswa. Sekolah merupakan tempat yang sangat strategis bahkan yang utama 

setelah keluarga untuk membentuk akhlak/karakter peserta didik. Bahkan seharusnya 
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setiap sekolah menjadikan kualitas akhlak/karakter sebagai salah satu quality assurance 

yang harus dimiliki oleh setiap lulusan sekolahnya. Salah satu pendidikan karakter 

yang penting dimiliki oleh siswa adalah kejujuran. Sikap jujur merupakan sikap positif 

yang harus dimiliki setiap orang. Namun zaman sekarang kejujuran merupakan hal 

yang mulai langka dan jarang dijumpai.  

Salah satu cara melatih karakter kejujuran siswa dapat ditanamkan melalui kantin 

kejujuran. Kantin kejujuran merupakan sebuah sistem kantin dimana murid-murid 

mengambil sendiri barang apa yang ia inginkan. Sekilas sistem ini terlihat seperti suatu 

sistem yang biasa dilakukan di supermarket dimana konsumen melayani dirinya 

sendiri. Namun di kantin kejujuran, murid bukan hanya harus melayani dirinya sendiri 

tapi juga harus membayar serta mengambil kembalian sendiri tanpa adanya orang yang 

mengawasai, sehingga hal ini merupakan solusi untuk mempersiapkan masyarakat yang 

menjunjung tinggi kejujuran. Dengan kata lain, sistem kantin ini berbeda dari kantin-

kantin yang ada umumnya karena di sini tidak terdapat penjual. Sistem kantin kejujuran 

ini dapat merangsang kejujuran murid karena ia akan belajar menjadi orang yang  

berusaha menjaga amanat yang diberikan oleh orang lain kepada dirinya. Di samping 

itu, kantin kejujuran juga memberikan kontribusi dalam mencerdaskan murid 

khususnya untuk perhitungan matematis. Kantin kejujuran merupakan upaya preventif 

dalam menangkal terjadinya tindak korupsi.  

SMP Negeri 6 Surakarta merupakan salah satu sekolah yang telah memiliki 

kantin kejujuran sebagai sarana membina karakter kejujuran siswa. Kantin merupakan 

suatu sarana atau wadah baru yang tidak banyak sekolah lain melakukan ini yaitu 

kantin yang memang diserahkan langsung kepada peserta didik dalam pengelolaannya. 

Sekolah di sini hanya menyediakan bahan saja sedangkan dalam proses pengelolaannya 
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langsung peserta didik semua dari transaksinya hingga penyetoran uang dari hasil 

jualan. Pembentukkan kantin kejujuran tersebut bertujuan untuk menerapkan budaya 

antikorupsi sejak dini bagi siswa. Munculnya kantin kejujuran menjadi tolak ukur 

tingkat kejujuran di kalangan masyarakat khususnya siswa-siswi SMP Negeri 6 

Surakarta. Pelaksanaan kantin kejujuran di SMP Negeri 6 Surakarta belum sepenuhnya 

berhasil. Masih terdapat beberapa kendala atau kekurangan yang ditemui terutama 

dalam hal pengelolaannya. Masih ditemukan selisih antara pendapatan dengan jumlah 

barang yang tersedia. Hal ini menyiratkan masih adanya pembeli atau siswa yang tidak 

jujur ketika berbelanja di kantin kejujuran.  

Pengembangan kantin kejujuran tersebut tentu tidak terlepas dari peran berbagai 

pihak dan kondisi lingkungan sekolah dalam mensosialisasikan serta 

menginternalisasikannya kepada siswa. Pengembangan kantin kejujuran tersebut dapat 

diterapkan dalam rangka menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada peserta didik sejak 

dini. Tantangannya kemudian adalah bagaimana mengembangkan dan memelihara 

kantin kejujuran dengan melestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

Memelihara dan memperkuat nilai-nilai kejujuran tersebut tentulah harus tercermin 

dalam keseluruhan proses penyelenggaraannya. 

Adanya kantin kejujuran di SMP Negeri 6 Surakarta diharapkan mampu melatih 

siswa untuk bersikap jujur baik terhadap dirinya sendiri, orang lain dan terlebih lagi 

kepada Tuhan Yang Maha Esa.  Hal ini sesuai dengan tujuan dari Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan yaitu membentuk setiap insan menjadi warga negara yang baik, 

taat akan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas, 

maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi 

Karakter Kejujuran Melalui Kantin Kejujuran (Studi Kasus Kantin Kejujuran SMP 

Negeri 6 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017)” 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang didapat 

adalah: 

1. Bagaimanakah implementasi karakter kejujuran melalui kantin kejujuran (Studi 

Kasus Kantin Kejujuran SMP Negeri 6 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017)? 

2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam implementasi karakter kejujuran 

melalui kantin kejujuran (Studi Kasus Kantin Kejujuran SMP Negeri 6 Surakarta 

Tahun Ajaran 2016/2017)? 

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi 

karakter kejujuran melalui kantin kejujuran (Studi Kasus Kantin Kejujuran SMP 

Negeri 6 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017)? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah:  

1. Mendeskripsikan implementasi karakter kejujuran melalui kantin kejujuran (Studi 

Kasus Kantin Kejujuran SMP Negeri 6 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017). 

2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam implementasi karakter kejujuran 

melalui kantin kejujuran (Studi Kasus Kantin Kejujuran SMP Negeri 6 Surakarta 

Tahun Ajaran 2016/2017. 

3. Mendeskripsikan solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam 

implementasi karakter kejujuran melalui kantin kejujuran (Studi Kasus Kantin 

Kejujuran SMP Negeri 6 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017). 
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D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut : 

1. Secara teoritis 

Menambah pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya yang menyangkut 

pemanfaatan dan pengembangan media pembelajaran di sekolah 

2. Secara praktis 

a. Bagi Guru yaitu dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai koreksi dan 

pedoman dalam melakukan pembinaan terhadap tingkah laku dan akhlak siswa 

b. Bagi penulis yaitu hasil ini dapat dijadikan sebagai sebuah rujukan yang konkrit 

dalam dunia pendidikan. 

c. Bagi instansi yaitu pendidikan dapat menjadi bahan masukan, khususnya dalam 

pemanfaatan media dan sumber pembelajaran di lingkungan sekolah. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud 

mencari bentuk tentang hal yang disepakati dahulu (Tim Penyusun KBBI, 

2005:427). 

2. Karakter adalah atribut atau ciri-ciri yang membentuk dan membedakan ciri 

pribadi, ciri etis, dan kompleksitas mental dari seseorang, suatu kelompok atau 

bangsa (Samani dan Hariyanto, 2011:42). 

3. Jujur sebagai sebuah nilai merupakan keputusan seseorang untuk mengungkapkan 

(dalam bentuk perasaan, kata-kata dan/atau perbuatan) bahwa realitas yang ada 
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tidak dimanipulasi dengan cara berbohong atau menipu orang lain untuk 

keuntungan dirinya (Kesuma dkk, 2011:16). 

4. Kantin kejujuran adalah kantin yang menjual segala kebutuhan anak didik baik 

berupa makanan, minuman serta segala perlengkapan siswa baik berupa alat tulis 

menulis maupun buku tulis. Kantin kejujuran tidak memiliki penjual dan tidak 

dijaga. Dalam kantin tersedia kotak uang, yang berguna menampung pembayaran 

dari yang membeli makanan atau minuman. Bila ada kembalian, 

pengunjung/pegawai mengambil dan menghitung sendiri uang kembalian dari 

dalam kotak tersebut. Di kantin ini, kesadaran pengunjung/pegawai sangat dituntut 

untuk berbelanja dengan membayar dan mengambil uang kembalian jika memang 

berlebih, tanpa harus diawasi oleh  pegawai kantin (Fransori, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


