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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hari Rabu tanggal 06 September 2017, Presiden Joko Widodo 

mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 Tahun 2017 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter.
2
 Dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa 

Penguatan Pendidikan Parakter (PPK) adalah gerakan pendidikan di bawah 

tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta 

didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga 

dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan 

masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental 

(GNRM).
3
 

Di dalam Perpres tersebut memuat beberapa tujuan dari PPK, 

diantaranya: 1) Membangun dan membekali Peserta Didik sebagai 

generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan 

pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di 

masa depan; 2) mengembangkan platform pendidikan nasional yang 

meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam 

penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan 

pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, 

                                                 
2
 https://news.detik.com/berita/d-3630887/jokowi-teken-perpres-pendidikan-karakter, 

diakses pada tanggal 06 April 2018, pukul 0:20 WIB. 
3
 Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 

2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 195). 

https://news.detik.com/berita/d-3630887/jokowi-teken-perpres-pendidikan-karakter
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nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya 

Indonesia.
4
 Hal tersebut sesuai yang tercantum dalam pasal 3 Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. 

Dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 

2003 (UU Sisdiknas) disebutkan bahwa, pendidikan nasional bertujuan 

untuk 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 bertanggungjawab.
5
 Dari UU Sisdiknas tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan salah satu tujuan 

pendidikan nasional. 

Guna melaksanakan tujuan pendidikan nasional, maka SMP Negeri 1 

Sukoharjo menerapkan program pendidikan karakter. Hal tersebut dapat 

dilihat dari visi sekolah ini, yakni “menjadi sekolah yang unggul dalam 

prestasi, luhur budi pekerti, sehat jasmani rohani, mampu bersaing secara 

global, berwawasan kebangsaan, serta berwawasan lingkungan hidup”. 

Untuk menyukseskan visi sekolah tersebut SMP Negeri 1 Sukoharjo 

menyusun dan melaksanakan beberapa program yang berkaitan dengan 

pendidikan karakter dengan harapan dapat mendukung tercapainya visi 

sekolah tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

dan mengkaji lebih dalam terhadap masalah tersebut dengan judul 

                                                 
4
 Ibid. 

5
 Kemdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

(Jakarta: 2003). 
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“Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

1 Sukoharjo pada tahun pelajaran 2017/2018”. 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok yang 

akan diteliti, yaitu: 

1. Bagaimana implementasi pendidikan karakter di SMP Negeri 1 

Sukoharjo pada tahun pelajaran 2017/2018? 

2. Apa kendala yang dihadapi serta solusi yang diupayakan sekolah dalam 

proses implementasi pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Sukoharjo 

pada tahun pelajaran 2017/2018? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter di SMP Negeri 1 

Sukoharjo pada tahun pelajaran 2017/2018. 

b. Mengidentifikasi problematika yang dihadapi serta solusi yang 

diupayakan sekolah dalam proses implementasi pendidikan karakter di 

SMP Negeri 1 Sukoharjo pada tahun pelajaran 2017/2018. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan setelah dilakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi 

mengenai pendidikan karakter dan implementasinya di sekolah, 

terutama di sekolah menengah. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan 

evaluasi dalam proses implementasi pendidikan karakter di 

sekolah. 

2) Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi 

dalam menentukan metode, strategi, dan evaluasi yang 

digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar yang 

sesuai dengan implementasi pendidikan karakter. 

3) Bagi Orang Tua atau Wali Siswa 

Penelitian ini diharapkan mampu menyadarkan orang tua 

tentang pentingnya pendidikan karakter, sehingga orang tua 

mampu memberikan pendidikan karakter di lingkungan 

keluarga guna menyukseskan pendidikan karakter yang 

dilaksanakan oleh sekolah. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan  

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Field Research atau 

Penelitian Lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang 

digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi di lingkungan 

masyarakat tertentu, baik di lembaga dan organisasi 

kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah dengan mendatangi 

langsung tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian.
6
 

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berorientasi pada 

fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian dengan 

pendekatan kualitatif menekankan analisisnya pada proses 

penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap 

dinamika hubungan antar fenoma yang diamati, dengan 

menggunakan logika ilmiah.
7
 

2. Tempat dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sukoharjo yang 

beralamat di jalan Pemuda 36, Jetis, Kecamatan Sukoharjo, 

Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk mendapatkan data yang 

valid dalam penelitian ini, sumber datanya adalah guru dan siswa yang 

                                                 
6
 Mahmud, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31. 

7
 Ibid, 81. 
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terkait dengan progam pendidikan karakter di SMP Negeri 1 

Sukoharjo. Adapun subjek penelitiannya yaitu wakil kepala sekolah 

bidang kesiswaan, guru PAI, wali kelas dan siswa di SMP Negeri 1 

Sukoharjo. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Teknik observasi 

ini menggunakan teknik partisipasi, yaitu pengamatan yang 

dilakukan dengan cara ikut ambil bagian atau melibatkan diri 

dalam situasi objek yang diteliti.  

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat atau 

merekam jawaban-jawaban responden.
8
 Metode pengumpulan data 

menggunakan wawancara dapat memperbaiki atau memperdalam 

hasil yang diperoleh melalui observasi maupun angket. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data 

penelitian dengan memanfaatkan dokumen-dokumen. Dokumen 

                                                 
8
 Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi, (Bandung: Angkasa, 

1992), 64. 
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merupakan catatan peristiwa yang telah lalu yang berupa foto, 

gambar, tulisan, sketsa, denah, peraturan, biografi, dan sebagainya.
9
 

4. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung terus menerus pada setiap tahapan penelitian hingga 

tuntas.
10

 Dalam analisis data terdapat tiga aktivitas utama, yaitu data 

reduction, data display, dan conclution drawing/verification. Langkah 

pertama dalam analisis data yaitu mereduksi data. Reduksi data adalah 

memilah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk dicari 

polanya yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kedua display data 

adalah menyajikan data dalam bentuk narasi atau paragraf. Dan yang 

ketiga menarik kesimpulan yakni menjawab pertanyaan dalam 

rumusan masalah penelitian yang didukung dengan bukti-bukti dari 

perolehan data penelitian. Penarikan kesimpulan menggunakan 

metode deduktif yakni cara berpikir yang berangkat dari teori untuk 

kemudian dicocokkan dengan data. 

                                                 
9
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Metods), 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 326. 
10

 Ibid, 91. 


