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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Penyebaran pandemi Covid-19 telah mempengaruhi tatanan kehidupan tidak 

terkecuali dalam aspek pendidikan, per tanggal 17 April 2020, diperkirakan 91,3% atau 

sekitar 1,5 miliar siswa di seluruh dunia tidak dapat bersekolah karena munculnya 

pandemi Covid-19 (UNESCO, 2020). Dalam jumlah tersebut gangguan pada sektor 

pendidikan Indonesia di mana sekitar 45 juta siswa di Indonesia atau sekitar 3% dari 

sejumlah populasi siswa yang terkena dampak secara global.2 

Merambatnya virus Covid-19 di Indonesia saat ini berdampak bagi seluruh 

masyarakat Indonesia. Menurut kompas, pada tanggal 28/03/2020 dampak pandemik  

Covid-19 terjadi di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pariwisata dan pendidikan. 

Sedangkan pada Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan pemerintah pada tanggal 18 Maret 

2020 segala kegiatan yang berada didalam dan diluar ruangan di semua sektor sementara 

waktu ditunda demi mengurangi penyebaran virus Corona terutama pada bidang 

pendidikan. Sedangkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020  yang dikeluarkan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaaan Penyebaran COVID. Dalam surat tersebut dijelaskan 

bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh 

dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Belajar 

di rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai 

pandemi Covid-19. 

Pembelajaraan dari berbagai tingkat dijenjang sekolah menggunakan 

pembelajaran jarak jauh, pembelajaran yang dilaksanakan pada sekolah dasar juga 

menggunakan daring/jarak jauh dengan melalui bimbingan orang tua. Menurut Isman 
                                                           

2Anonim, https://www.cips-indonesia.org/post/mengkaji-hambatan-pembelajaran-jarak-jauhdi-
indonesia-di-masa-covid-19. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 14:26 WIB. Hal ini tidak termasuk 
dari siswa di situasi pendidikan Islam seperti Madrasah dan Pesantren  
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pembelajaran daring merupakan pemanfaatan jaringan internet dalam proses 

pembelajaran. Dengan pembelajaran daring tersebut siswa mempunyai keleluasan waktu 

belajar, dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Siswa dapat berinteraksi dengan guru 

menggunakan media seperti classroom, video converence, whatsApp group, live chat, 

zoom maupun media lainnya. Pembelajaran ini merupakan inovasi pendidikan untuk 

menjawab tantangan yang akan datang dengan ketersediaan sumber belajar yang variatif. 

Keberhasilan dari suatu model ataupun media pembelajaran tergantung dari karakteristik 

peserta didik. Karena tidak semua dari literatur dalam e-learning mengindikasikan 

bahwa peserta didik mampu menguasai dalam pembelajaran online. 

Walaupun pembelajaran daring tidak meninggalkan aspek pendidikan karakter, 

namun satuan pendidikan dapat menetapkan perioritas pengembangannya dengan cara 

menyinambungkan nilai yang diprioritaskan dari 18 nilai pendidikan karakter dan dapat 

diawali dari nilai yang esensial, sederhana dan mudah dilaksanakan sesuai dengan 

kondisi masing-masing sekolah wilayah, yakni rapi, nyaman, bersih, disiplin, sopan dan 

santu. 

Bahwasanya berdasarkan data di lapangan yang peneliti amati di SMP 

Muhammadiyah 2 Boyolali PK ada program pendidikan karakter yang ini hanya ada di 

sekolah ini, dan ditambah dengan berbagai program dan inovasinya, salah satunya yaitu 

membuat jadwal pembelajaran khusus untuk pendidikan karakter, hal ini lah yang 

menjadi pembeda antara sekolah ini dengan sekolah-sekolah lainnya. Jadwal  

pembelajaran yang di dalamnya muatan-muatan pendidikan karakter, diantaranya 

melaksanakan shalat sunnah, membantu orang tua, tilawah qur lat zuhur 

berjamaah dan olahraga. Penelitian ini akan meneliti sejauh mana internalisasi nilai-nilai 

pendidikan karakter pada masa pandemi. 
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Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai upaya 

sekolah dalam menanamkan karakter siswa pada masa pandemi dengan judul 

-Nilai Pendidikan Karakter Pada Masa Pandemik Covid-19 di 

SMP Muhammadiyah 2 Boyolali PK Tahun Pelajaran 2020/2021  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka peneliti dapat 

merumuskan masalah  sebagai berikut: 

1. Bagaimana internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter pada masa pandemik Covid-19 

di SMP Muhammadiyah 2 Boyolali PK? 

2. Apa saja kendala internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter pada masa pandemik 

Covid-19 di SMP Muhammadiyah 2 Boyolali PK? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter pada masa 

pandemi Covid-19 di SMP Muhammadiyah 2 Boyolali PK. 

2. Untuk mengidentifikasi kendala internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter pada 

masa pandemi Covid-19 di SMP Muhammadiyah 2 Boyolali PK. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, peneliti dapat memberikan 

manfaat teoritis maupun manfaat praktis yaitu : 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Sebagai menambah wawasan Khazanah keilmuan dan pengembangan teori 

tentang internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter di masa pandemi Covid-19 di 

sekolah khususnya sekolah-sekolah muhammadiyah dalam mencapai sekolah yang  

berkualitas dalam mewujudkan generasi Islam madani yang unggul dalam hal akhlak 

maupun karakter.  
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2. Manfaat Secara Praktis 

Adapun dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

a. Sekolah, antara lain untuk kepala sekolah, guru, siswa dan stakeholder sebagai 

informasi dan pengetahuan tentang internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter 

pada masa pandemi Covid-19, dan sebagai bahan untuk mengevaluasi program 

sekolah dalam meningkatkan kualitas karakter siswa di SMP Muhammadiyah 2 

Boyolali PK. 

b. Peneliti lain, dapat dijadikan rujukan dan referensi bagi peneliti lain yang serupa 

tentang penerapan internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter pada masa 

pandemi Covid-19. Serta untuk memperluas wawasan dan pengalaman tentang 

pendidikan karakter siswa di sekolah, terkhusus yang berkaitan dengan sekolah 

muhammadiyah. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (Field Research). Dilihat 

dari sudut pelaksanaanya, penelitian ini dilakukan langsung pada lembaga sekolah 

yaitu di SMP Muhammadiyah 2 Boyolali PK dengan pengumpulan data berdasarkan 

fakta dan melihat langsung kejadian yang ada di sekolah tersebut.3 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan peneliti ini menggunakan pendekatan psikologis, 

yaitu berusaha untuk memahami atau mempelajari tingkah laku manusia dalam 

hubungannya dengan lingkungan.4 Pendekatan dari peneliti dilihat dari pengumpulan 

data dan tujuan penelitian ini menggunakan pendakatan kualitatif.5 Pendekatan yang 

                                                           
3 Margono, metodologi penelitian pendidikan, (jakarta: Rineka Cipta, 2010), 9. 
4 Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Umum Psikologi, (Jakarta. Bulan Bintang: 1986), 5. 
5 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada sesuatu yang terpenting dari suatu 

barang atau jasa berupa kejadian/fenomena gejala sosial dan dibalik kejadian tersebut terdapat sesuatu yang 
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bersifat kualitatif deskriptif,6 yang sifatnya menjelaskan, menggambarkan dan 

mengidentifikasi tentang proses internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter di masa 

pandemik Covid-19 di SMP Muhammadiyah 2 Boyolali PK.   

3. Penentuan Subjek   

Penelitian ini dilakukan di sebuah lembaga pendidikan yang di dalamnya 

terdapat beberapa subjek yang di dalamnya mencakup Kepala Sekolah, Wakil Kepala 

Sekolah, Kesiswaan, Siswa yang dirasa berperan penting dalam meningkatkan 

karakter siswa pada masa pandemi Covid-19.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun untuk memperoleh sebuah data dalam penelitian ini menggunakan 3 

cara yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi berikut penjelasannya: 

a. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

pengamatan yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data, yaitu dengan cara 

melihat langsung atau melakukan pengamatan dengan menggunakan indra. Peneliti 

melakukan observasi dengan cara mengamati langsung kegiatan pendidikan 

karakter yang ada di sekolah dalam upaya internalisasi nilai-nilai pendidikan 

karakter pada masa pandemi Covid-19 di SMP Muhammadiyah 2 Boyolali PK. 

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu untuk memperoleh data tentang tempat dan 

kegiatan pada sekolah tersebut. 

b. Wawancara 

                                                                                                                                                                                     
Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 18. 
6 Langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. 

Data yang berisi kutipan-kutipan dari data/fakta yang ada di lapangan nruk memberikan informasi yang utuh 
dan memberikan dukungan terhadap apa yang d Metodelogi 
Penelitian Kualitatif,  22. 
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Pengumpulan data selanjutnya yaitu dengan cara wawancara, wawancara 

adalah proses tanya jawab secara lisan kepada pihak yang berkaitan, baik secara 

langsung atau tidak langsung, seperti dengan menggunakan media interviewer dan 

interviewee.7 Fokus pada penelitian ini peneliti menanyakan mengenai internalisasi 

nilai-nilai pendidikan karakter pada masa pandemi di sekolah SMP 

Muhammadiyah 2 Boyolali PK. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Sekolah, 

Wakil Kepala Sekolah, Kesiswaan, Siswa, serta orang-orang yang terlibat dalam 

sekolah tersebut. 

c. Dokumentasi  

Yaitu proses mengumpulkan data dengan melihat dokumen-dokumen yang 

ada atau yang telah terdahulu. Dokumentasi tersebut dapat berupa tulisan, gambar, 

atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap 

dalam metode penelitian kualitatif.8 Metode dokumentasi dalam bentuk tulisan 

untuk mendukung dari wawancara dan observasi.9 Data-data tersebut seperti letak 

geografis, sejarah, visi misi, tujuan , struktur organisasi, data guru, dan data yang 

bersangkutan dengan internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter pada masa 

pandemik Covid-19 di SMP Muhammadiyah Boyolali PK.  

5.  Metode Analisis Data 

Analisis adalah salah satu cara untuk menguraikan suatu masalah menjadi 

bagian-bagian, hingga membentuk suatu yang lebih jelas sehingga mudah ditangkap 

maknanya oleh pembaca. Ada tiga cara analisis data yaitu: 

a. Reduksi Data 

                                                           
7 Sukandarrumidi dan Haryanto, Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian, (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2008), 45-46. 
8 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016 ), 240. 
9 Baharudin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), 329. 
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Upaya peneliti yang dilakukan dengan jalan mengorganisasikan data, 

mengumpulkan dan memilih-milih data hasil dari observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Kemudian dikelola menjadi satu untuk bisa dipelajari dan 

diputuskan. Sesuai fokus yang dilakukan peneliti tentang internalisasi nilai-nilai 

pendidikan karakter  pada masa pandemik Covid-19. Serta akan direduksi dengan 

menyaring dan memilih data yang kurang sinkron. 

b. Display Data 

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data maka setelah itu data di sajikan 

dalam bentuk teks naratif.10 Selain menggunakan teks naratif dapat disajikan juga 

dengan menggunakan tabel, grafik, dan lain sebagainya.11 Bentuk teks tersebut 

digunakan peneliti agar mempermudah memahami hal yang terjadi sekaligus dapat 

merencanakan kerja selanjutnya. 

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan serta verifikasi dari hasil 

yang telah disajikan berupa deskripsi temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada temuan baru atau temuan yang belum jelas. Dari teori yang telah 

dibangun dan data yang telah disajikan maka peneliti menganalisi sehingga data 

dapat dipaparkan untuk menarik kesimpulan. Dengan tahap tersebut, maka 

metode yang digunakan adalah metode deduktif.12Pada tahapan ini setelah 

penyajian data dilakukan, langkah selanjutnya ialah menarik kesimpulan 

didukung oleh bukti yang valid dan konsisten. Pada bagian ini peneliti 

menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode penelitian 

kualitatif yang berangkat dari sesuatu yang global menuju sesuatu yang konkrit. 

                                                           
10 Ibid, 407. 
11 Sugiyono, Metode Penelitian Pengembangan Research dan Devolpment, 408. 
12 Metode deduktif adalah metode penelitian kualitatif berangkat dari sesuatu yang bersifat abstrak, 

difokuskan dengan teori yang telah dibuat selanjutnya dirumuskan pada hipotesis lalu diuji untuk mendapatkan 
kejadian-kejadian yang konkrit. Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 22  23. 
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Peneliti melakukan secara global kemudian menemukan di lapangan secara 

konkrit dan rinci.   

6. Keabsahan Data 

Setelah data terkumpul peneliti mengamati serta melihat dokumen yang ada 

dan mengecek data-data yang sudah diperoleh. Dengan demikian, data yang didapat 

dari peneitian ini dapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif, data yang dikatakan valid apa tidaknya 

ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan keadaan sesungguhnya 

yang terjadi dilapangan. Maka dari itu uji kreadibilitas peneliti gunakan adalah  

triangulasi, pengecekan data dari sumber, teknik dan waktu.  

a. Sumber, triangulasi sumber yaitu yang berkaitan dengan aktivitas menggali 

sumber data yang berbeda untuk mendapatkan bukti tentang hal yang sama. 

Selanjutnya data tersebut di analaisis agar menghasilkan suatu kesimpulan.  

Triangulasi sumber yang digunakan peneliti ini menggunakan teknik wawancara 

oleh berbagai sumber, antara lain: Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, 

Kesiswaan, Siswa dan pihak yang terlibat. Posisi peneliti ketika menguji 

keabsahan data ada pada triangulasi sumber. 

b. Triangulasi teknik adalah penggunaan cara yang berbeda untuk memperoleh 

data tentang hal yang sama. Hal ini untuk memastikan data mana yang dianggap 

benar. Sebagai contoh pengumpulan data terhadap suatu hal dengan 

menggunakan teknik interview dilengkapi dengan teknik observasi dan 

dokumentasi.13 

c. Triangulasi waktu, ialah upaya memeriksa ulang secara berkala dengan waktu 

yang berbeda tentang hal sama. Karena waktu yang sering mempengaruhi 

                                                           
13 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2019), 

114. 
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keabsahan data. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan secara berulang-ulang 

dalam waktu dan situasi yang berbeda sehingga dapat ditemukan kreadibilitas 

data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


