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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Secara filosofis, Socrates menegaskan bahwa pendidikan merupakan proses

pengembangan manusia ke arah kearifan (wisdom), pengetahuan (knowledge),

dan etika (conduct). Oleh karenanya membangun kognisi, afeksi dan psikomotor

secara seimbang dan berkesinambungan adalah pendidikan yang paling tinggi.1

Hal ini sefaham dengan misi yang diemban oleh Rasulullah untuk

menyempurnakan Akhlak.

Rasulullah –shallallâhu ‘alayhi wa sallam– bersabda:

ِإنََّما ُبِعْثُت ُألَتمَِّم2 َمَكاِرَم اَألْخالِق

“Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.”
(HR.Ahmad)

        

107. dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta

1 Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai; Mengumpulkan Yang Terserak, Menyambung
Yang Terputus, dan Menyatukan Yang Tercerai (Bandung: Alfabeta, 2009), 3
2 Musnad ahmad maktabah syamilah hal 1123
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alam.3

Berangkat dari pandangan tersebut, pendidikan bertujuan bukan hanya

membentuk manusia yang cerdas otaknya dan trampil dalam melaksanakan tugas,

namun  diharapkan  menghasilkan  manusia yang  memiliki  moral.

Manusia  hidup  di  dunia  diberi  amanah  oleh Allah  Swt.,  yakni  menjadi

khalifah fi al-ard (pemimpin di bumi). Manusia yang diserahi fungsi pengelola

bumi  ini  berusaha  untuk  bagaimana  dapat  menjalankan  fungsi  ini  dengan

sebaik-baiknya menggali  dan mengembangkan  potensi  yang  ada  pada dirinya

termasuk mengkaji dirinya sendiri dengan segala aspeknya.

Pada hakekatnya manusia mempunyai potensi jujur dan taqwa. Ketakwaan

yang  dimiliki manusia, maka  akan melahirkan  karakter  yang baik. Manusia

yang    mempunyai  karakter  yang  baik, apabila  diberi  amanah menjadi

pemimpin sebuah negara, maka negara tersebut akan dikelola menjadi negara

yang adil dan makmur. Sebaliknya,  jika manusia mempunyai karakter buruk,

maka  tunggulah  kehancuran.

Menyadari  begitu  pentingnya  karakter bangsa  yang  harus  dimiliki

manusia, para  founding  father  (bapak  pendiri bangsa)  paling  tidak  ada  tiga

tantangan  besar  yang  harus  dihadapi,  pertama, mendirikan  negara yang

bersatu  dan  berdaulat. Kedua,  membangun  bangsa. Ketiga, pembangunan

karakter bangsa (nation and character building) 4

Ketiga  tantangan  tersebut  dalam  pelaksanaannya membutuhkan  kerjasama

3

4 Samani, Muchlas dan Hariyanto, 2011, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, Bandung: Remaja
Rosdakarya.hlm.3
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semua  komponen  baik  pemerintah  maupun  setiap warga  negara. Dari  ketiga

hal  tersebut  yang  sekarang menjadi  sorotan publik adalah membangun karakter

bangsa. Alasan  perlunya membangun  karakter  bangsa  yakni  keberadaan

karakter dalam  bangsa  merupakan  pondasi.  Bangsa  yang  memiliki  karakter

kuat, mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani

oleh bangsa-bangsa  lain.

Oleh karena  itu, menjadi  bangsa  yang  berkarakter adalah keinginan kita

semua, Bangsa  Indonesia seharusnya belajar  dari  Negara  Singapura.  Dilihat

dari  segi  umur  kemerdekaannya, Singapura  lebih muda  daripada  Indonesia.

Tepatnya  pada  tanggal  9  Agustus1965. Bagaimana dengan kondisi sekarang

ini? Singapura  lebih maju daripada Indonesia.  Diantara  kunci  keberhasilan

Singapura,  adalah  karakter  disiplin, kerja  keras,  bersih,  dan  jujur  yang

mendarah  daging  masyarakat  Singapura. Sehingga karakter tersebut menjadi

kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan  tersebut  bukan  isapan

jempol  belaka,  pengalaman  peneliti melihat sendiri, yakni pada  agustus 2016,

kebiasaan masyarakat di Singapura  yang  patut  dicontoh  adalah  disiplin  dan

kebersihan.  Hal  ini  bisa dilihat  kebiasaan  mengantri  saat  membeli  makanan

di  restoran,  naik  bus, kereta.  Sangat  jarang  ditemui  perilaku  pengendara

motor  yang  menyerobot kereta.  Sangat  jarang  ditemui  perilaku  pengendara

motor  yang  menyerobot sebagaimana  sering  ditemui  di  Indonesia.  Dalam

kebersihan  yang  peneliti temui di sepanjang jalan terdapat banyak kotak kotak

sampah dan tempat utnung para perokok .
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Di Indonesia peningkatan SDM melalui pendidikan haruslah segera dilaksakan

guna menghadapi era flobelisasi seperti sekarang ini Dunia pendidikan Indonesia

mengalami tantangan yang sangat berat. Tidak bisa dipungkiri permasalahan

degradasi moral bangsa yang dihadapi sekarang ini memiliki benang merah dengan

sistem dan lembaga Pendidikan kita. Dari permasalahan korupsi yang terjadi

hampir di sebagian besar instansi pemerintah, nepotisme dalam perekrutan anak

bangsa serta kolusi dalam setiap penyusunan kebijakan dan program pembangunan

telah secara tidak disadari menjadi akar yang tumbuh dan berkembang membentuk

karakter bangsa. Bahkan kemunduran moralitas bangsa sudah menyebar ke dalam

sendi-sendi kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Perilaku sebagian elit

pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) benar-benar tervisualisasikan di

dalam setiap gerak-gerik elemen masyarakat.

Yang sangat mencengangkan adalah jumlah kasus dan pelaku korupsi yang ada

di Indonesia, seperti diutarakan oleh Wakil Ketua KPK La Ode Muhamad Syarif

mengatakan berdasarkan data tersebut, korupsi di Indonesia masih banyak."Kami

memenjarakan 600 orang pejabat tinggi dari menteri sampai ketua Mahkamah

Konstitusi," kata La Ode Muhamad Syarif di Universitas Indonesia, Jakarta, Rabu

(9/11/2016).5 lebih dari itu Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian

Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) kejaksaan sepanjang Januari-

Oktober 2016 telah mengeksekusi badan 1.557 orang terpidana kasus korupsi.6

Selain itu perilaku menghalalkan segala cara untuk menang, kekerasan,

5 http://palembang.tribunnews.com/2016/11/10/terkait-kasus-korupsi-600-pejabat-tinggi-telah-
dipenjarakan-kpk
6 http://news.liputan6.com/read/2661255/satgas-kejaksaan-sepanjang-tahun-ini-jebloskan 1557-koruptor



5

menyogok pejabat untuk menjadi PNS/Karyawan, budaya materialistik,

konsumerisme, hedonisme, sekulerisme dan individualistic, plagiarisme, penentuan

sekolah/perguruan tinggi bedasarkan besaran uang yang dimiliki, budaya

kebersihan semakin menurun, budaya antre dan sopan-santun semakin pudar, dan

lain sebagainya.

Ditambah lagi dengan permasalahan globalisasi yang memiliki dampak positif

dan negatif terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Dibutuhkan kepekaan intelektual

(intelectual ability) dan emosional (emotional maturity) untuk memaksimalkan

dampak positif dari globalisasi tersebut seperti terbukanya peluang pasar kerja

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara.

Meminimalkan dampak negatifnya seperti terjadinya perubahan nilai dan norma

kehidupan yang seringkali kontradiksi dengan norma dan nilai kehidupan yang

telah ada di masyarakat, termasuk di dalamnya perubahan indikator dan perilaku

karakter bangsa.

Malik Fadjar menjelaskan bahwa pendidikan harus bisa memberikan solusi yang

nyata terhadap persoalan globalisasi yang mendera bangsa Indonesia antara lain:

(1) Stigma keterpurukan bangsa, (2) Eskalasi politik yang masih tidak stabil, (3)

Krisis moral dan etika dan (4) Pudarnya identitas bangsa7. Begitu beratnya

tanggung jawab dunia pendidikan Indonesia di dalam menyelesaikan persoalan

bangsa yang diiringi dengan kisah pendidikan di Indonesia penuh keprihatinan

Jelas sekali salah satu penyebab kerapuhan kerakter bangsa identik dengan

7 Malik fadjar, Holistika Pemikiran Pendidikan, PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, 2005, hal 68
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ketidakmampuan elit pemerintah dalam menjaga, memelihara dan mengembangkan

nilai-nilai norma bangsa (pancasila). Mari dirunut kebelakang bagaimana sistem

pemilihan elit pemerintah diusulkan oleh partai politik yang memiliki idiom “tidak

ada kawan abadi dan tidak ada musuh abadi yang ada adalah kepentingan abadi”.

Ini menjadi tanda tanya besar bagi kita semua tentang keberhasilan dunia

pendidikan di dalam membentuk karakter bangsa jika elit politiknya tidak

mengkedepankan nilai-nilai moral bangsa.

Kegagalan pembentukan karakter elit pemerintah dan elit politik inilah yang

menjadi tantangan besar dunia pendidikan. Setiap individu yang berada di dalam

strata elit pemerintah dan elit politik merupakan orang-orang yang dihasilkan oleh

system pendidikan nasional. Sudah pasti didalam mencapai jabatan ini mereka

harus memiliki ijazah. Ini merupakan syarat administrasi yang harus didapatkan

melalui jenjang pendidikan formal (SD, SMP, SMU dan Perguruan Tinggi).

Pendidikan formal merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang di

dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3,

menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan

dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia Indonesiai yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhalk mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
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bertanggung jawab8.

Namun, Muhammad Yaumi, dalam makalahnya yang berjudul “Pengembangan

Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Melalui Trandisiplinaritas”, menguraikan

tentang perlunya upaya revitalisasi pelaksanaan pendidikan nasional dikaji melalui

pendekatan sisi pengembangan dan pembentukan karakter. Ia menuliskan bahwa

tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertera pada undang-undang, secara jelas

telah meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam menopang karakter dan jati diri

bangsa. Tetapi dalam penyelenggaraannya telah mengalami degradasi, yaitu

terkikisnya nilai-nilai kearifan lokal oleh kuatnya arus pendidikan global,

kecerdasan kognitif menjadi ukuran yang lebih dominan untuk menentukan

keberhasilan dalam menempuh pendidikan. Akibatnya, tata krama, etika dan moral

generasi bangsa tereduksi dalam sebuah nilai-nilai sempit cognitive oriented.

Jika hal ini dibiarkan maka selamanya output dari lembaga pendidikan kita

adalah manusia-manusia yang miskin karakter, beragama, namun tidak tahu agama

(moralitas dan spiritual hancur, intelektual nol, kreatifitas mati atau dengan kata

lain tidak adanya keseimbangan antara afektif (iman), kognitif (ilmu) dan

psikomotorik (amal), maka bukan suatu yang mustahil jika dalam beberapa tahun

ke depan mentalitas bangsa ini adalah “selvis mentality”

Pendidikan tidak semata-mata mentrasfer ilmu pengetahuan kepada peserta

didik, tetapi juga mentransfer nilai-nilai moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang

bersifat universal. Dengan transfer moral bersifat universal, diharapkan siswa

8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta
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mempunyai karakter yang dapat menghargai kehidupan orang lain tercermin dalam

tingkah laku serta aktualisasi diri.

Persoalan karakter kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Sorotan itu tertuang

dalam berbagai tulisan di media cetak, wawancara, dialog, dan gelar wicara di

media elektronik. Selain di media massa, para pemuka masyarakat, para ahli, dan

para pengamat pendidikan, dan pengamat sosial berbicara mengenai persoalan

budaya dan karakter bangsa di berbagai forum seminar, baik pada tingkat lokal,

nasional, maupun internasional.

Di Indonesia pelaksanaan pendidikan karakter saat ini memang dirasakan

mendesak. Gambaran situasi masyarakat bahkan situasi dunia pendidikan di

Indonesia menjadi motivasi pokok pengarusutamaan (mainstreaming) imple-

mentasi pendidikan karakter di Indonesia.9 Mengingat ada kecenderungan

peningkatan kenakalan remaja Indonesia, seperti tawuran antar-pelajar, fenomena

pemerasan/kekerasan (bullying), kecenderungan dominasi senior dengan yunior,

penggunaan narkoba, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Bahkan yang sedang

marak pada saat ini adalah keinginan untuk membangun sifat jujur pada siswa-

siswa usia sekolah, hal ini dibuktikan dengan usaha membuat kantin kejujuran,

namun pada praktiknya masih gagal, sehingga kantin kejujuran yang dibangun

pihak sekolah menjadi bangkrut.

Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Seolah-olah di Indonesia kejujuran telah

menjadi barang yang langka, sehingga perlu untuk disepakati secara nasional

9 Muchlas  Samani  dan  Hariyanto, Konsep  dan  Model Pendidikan  Karakter, (Bandung:Remaja
Rosdakarya, 2011), hlm. 02
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bagaimana memberantas perilaku yang tidak terpuji itu melalui implementasi

pendidikan karakter yang efektif bagi seluruh warga sekolah. Banyak orang dan

pihak bertanya-bertanya, “apa yang salah dengan bangsa ini?” dalam berbagai

perpektif/sudut pandang orang banyak jawaban yang menjadi hipotesis masing-

masing orang dan pihak.10

Menurut Dharma Kesuma memandang tentang fenomena indikasi tentang

“apa yang salah dengan bangsa ini?” terdapat tujuh poin penting yang menjadi

permasalahan tentang moral bangsa ini.11

1. Kondisi moral/akhlak generasi muda yang rusak/hancur. Hal ini ditandai

dengan maraknya seks bebas di kalangan remaja (generasi muda), peredaran

narkoba di kalangan remaja, tawuran pelajar, peredaran foto dan video porno

pada kalangan remaja, dan sebagainya.

2. Pengangguran terdidik yang mengkhawatirkan (lulusan SMA, SMK, dan

perguruan tinggi).

3. Rusaknya moral bangsa dan menjadi akut (korupsi, asusila, kejahatan,

tindakan kriminal pada semua sektor pembangunan, dll).

4. Bencana yang sering/terus berulang dialami oleh bangsa Indonesia (dapat

diduga sebagai azab atau bodohnya bangsa ini dalam memecahkan masalah

lingkungan, seperti banjir, longsor, kebakaran).

5. Kemisikinan yang mencapai 40 juta dan terus bertambah.

10 Dharma Kesuma, dkk, Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2011), hlm. 02
11 Dharma, Pendidikan Karakter, hlm. 03
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6. Daya kompetitif yang rendah, sehingga banyak produk dalam negeri dan

sumber daya manusia yang tergantikan oleh produk dan sumber daya manusia

dari negeri tetangga atau luar negeri.

7. Inefisiensi pembiayaan pendidikan. Inefisiensi biaya pendidikan ini dapat

diidentifikasi dari rendahnya dampak yang dihasilkan dari biaya yang

dikeluarkan oleh institusi

Oleh karena itu, tantangan Indonesia masa depan adalah membangun

generasi-generasi yang mempunyai karakter yang mampu menyembuhkan

ketujuh poin yang telah disebutkan tadi. Hal tersebut merupakan tanggung jawab

setiap warga negara Indonesia, mulai dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan

masyarakat. Semuanya mempunyai peran dan tanggung jawab dalam

membentuk karakter generasi masa depan yang kuat, dengan memberikan

penanaman nilai-nilai karakter secara sederhana. Harapannya dapat memberi

inspirasi, acuan, dan gambaran kepada semua pihak bahwa pendidikan karakter

ternyata dapat diterapkan dengan relistis, murah, dan menyenangkan.12 Kualitas

moral generasi muda saat ini boleh dikatakan menurun, oleh karena itulah perlu

diselenggarakan pendidikan karakter yang meliputi pendidikan moral,

pendidikan nilai-nilai kehidupan, religius, dan budi pekerti di setiap institusi

pendidikan. Karakter merupakan pola perilaku yang bersifat individual. Makna

dari pendidikan karakter adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh para

anggota sekolah, bahkan yang dilakukan bersama-sama dengan orang tua dan

12 Nurul Fahmi, Makalah Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran, (http://nfahmi-
nurulfahmi.blogspot.com/2012/03/makalah-implementasi-pendidikan.html, diakses 05 Januari 2017)
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masyarakat, untuk membantu anak-anak dan remaja agar memiliki sifat peduli,

berpendirian, dan bertanggungjawab.13

Sejalan dengan laju perkembangan masyarakat, pendidikan menjadi sangat

dinamis dan disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Kurikulum pendidikan

bukan menjadi patokan yang baku dan statis, tetapi sangat dinamis dan harus

menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Dalam rangka ini reformasi pendidikan menjadi urgen agar pendidikan tetap

kondusif. Reformasi pendidikan harus terprogram dan sistemik. Reformasi

terprogram menunjuk pada kurikulum atau program suatu institusi pendidikan,

misalnya dengan melakukan inovasi pendidikan. Inovasi dilakukan dengan

memperkenalkan ide baru, metode baru, dan sarana prasarana baru agar terjadi

perubahan yang mencolok dengan tujuan dan maksud tertentu. Adapun reformasi

sistemik terkait dengan hubungan kewe-nangan dan distribusi serta alokasi sumber

daya yang mengontrol sistem pen-didikan secara keseluruhan. Hal ini sering terjadi

di luar sekolah dan berada pada kekuatan sosial dan politik. Reformasi sistemik

menyatukan inovasi-inovasi yang dilakukan di dalam sekolah dan di luar sekolah

secara luas.14

Berkaitan dengan hal ini, pada Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2011,

Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional telah mencanangkan tema

peringatan Pendidikan Karakter sebagai Pilar Kebangkitan Bangsa dengan

13 Yunita Widyastuti, Peran Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Membangun Bangsa,
(http://writing-contest.bisnis.com/, diakses 04 Juni 2014)
14 Marzuki, Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran di Sekolah,
(http://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1450, diakses 05 Desember 2015), hlm 02
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subtema Raih Prestasi Junjung Tinggi Budi Pekerti.15 Dalam kesempatan tersebut,

Menteri Pendidikan Nasional memberikan sedikit pidato yang intinya adalah betapa

penting dan mutlaknya pelaksanaan pendidikan karakter dari segala dimensi dan

variasinya. Karakter yang ingin dibentuk dilakukan bersamaan untuk membentuk

insan yang mulia sebagai bangsa dan membangun kreativitas dan daya inovasi.

Sementara itu, dalam arah dan kebijakan serta prioritas pendidikan karakter

ditegaskan bahwa pendidikan karakter sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dari upaya pencapaian visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025. Terkait hal tersebut, untuk

melaksanakan fungsi dan tujuan pendidikan karakter telah diterbitkan Permendiknas

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Jika dicermati

secara mendalam, sesung-guhnya hampir pada setiap rumusan SKL tersebut secara

implisit maupun eksplisit, baik pada SKL SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK,

memuat substansi nilai/karakter.16

Sejalan dengan implementasi pendidikan karakter, UNESCO dalam empat

pilar pendidikan secara implisit sebenarnya juga menyinggung perlu-nya

pendidikan karakter. Seperti kita ketahui ada empat pilar pendidikan yang

diharapkan ditegakkan dalam implementasi pendidikan di seluruh dunia, yang

meliputi “learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live

together”. Dua pilar terakhir learning to be dan learning to live together pada

hakikatnya adalah implementasi dari pendidikan karakter. Dua pilar karakter

15 Muchlas Samani, Konsep dan Model, hlm. 08
16 Muchlas Samani, Konsep dan Model, hlm. 09
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tersebut jelas berpengaruh dan mewarnai pembelajar pada saat mereka

melaksanakan dua pilar yang lain. Bahkan pada bulan Mei 2010, UNESCO

menyelenggarakan Konferensi Internasional di Manila bertajuk “Teaching

Philosophy” yang fokusnya untuk tukar pengalaman tentang pen-didikan karakter

antar-berbagai negara peserta.17 Dalam konteks universal pendidikan karakter

muncul dan berkembang awalnya dilandasi oleh pemikiran bahwa sekolah tidak

hanya bertanggungjawab agar peserta didik menjadi sekedar cerdas, tetapi juga

harus bertanggungjawab untuk member-dayakan dirinya agar memiliki nilai-nilai

moral yang memadunya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam publikasi Pusat Kurikulum dinyatakan bahwa pendidikan karakter

berfungsi (1) mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan

berperilaku baik; (2) memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang

multikultur; (3) meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan

dunia.18 Dari ketiga fungsi pendidikan karakter tersebut jelas diketahui bahwa

grand design pendidikan karakter di Indonesia diarahkan sesuai ketiga fungsi

tersebut. Dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada

satuan pendidikan telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama,

Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: (1) religius; (2) jujur; (3)

toleransi; (4) disiplin; (5) kerja keras; (6) kreatif; (7) mandiri; (8) demokratis; (9)

rasa ingin tahu; (10) semangat kebangsaan; (11) cinta tanah air; (12) menghargai

prestasi; (13) bersahabat/komunikatif; (14) cinta damai; (15) gemar membaca; (16)

17 Muchlas Samani, Konsep dan Model, hlm. 18
18 Muchlas Samani, Konsep dan Model, hlm. 09
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peduli lingkungan; (17) peduli sosial; (18) tanggung jawab.19

Meskipun telah dirumuskan 18 nilai pembentuk karakter bangsa, namun

satuan pendidikan dapat menentukan prioritas pengembangannya untuk

melanjutkan nilai-nilai prakondisi yang telah dikembangkan. Pemilihan nilai-nilai

tersebut beranjak dari kepentingan dan kondisi satuan pendidikan masing-masing,

yang dilakukan melalui analisis konteks,

implementasinya dimungkinkan terdapat perbedaan jenis nilai karakter yang

dikembangkan antara satu sekolah dan atau daerah yang satu dengan lainnya.

Implementasi nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan dapat dimulai dari nilai-

nilai yang esensial, sederhana, dan mudah dilaksanakan, seperti: bersih, rapi,

nyaman, disiplin, sopan dan santun.

Pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif karena

pendidikan membangun generasi baru bangsa yang lebih baik. Sebagai alternatif

yang bersifat preventif, pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas

generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan

mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa. Memang

diakui bahwa hasil dari pendidikan akan terlihat dampaknya dalam waktu yang

tidak segera, tetapi memiliki daya tahan dan dampak yang kuat di masyarakat.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana

pola pembentukan karakter siswa di dalam lembaga formal. Oleh karena itu, penulis

mengambil judul tesis tentang "PENDIDIKAN KARAKTER (STUDI KASUS

19 Kementerian Pendidikan Nasional, Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter, (Jakarta: Badan
Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2011), hlm. 08
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POLA PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA DI MTS SA TARBIYATUL

ATHFAL MATARAM BARU KAB LAMPUNG TIMUR).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari   uraian   di   atas,   peneliti   dapat  mengidentifikasi   beberapa

permasalahan sebagai berikut:

a. Karakter dasar yang harus dikembangkan di lembaga pendidikan.

b. Format dan Konsep Pola Pendidikan karakter.

c. Implementasi Pendidikan karakter dalam Pendidikan Nasional.

d. Efektifitas pendidikan karakter di Indonesia.

e. Eksistensi pendidikan karakter di lembaga pendidikan formal.

f. Materi, strategi dan metode pendidikan karakter yang efektif dalam

pendidikan formal.

g. Desain kurikulum pendidikan karakter di lembaga pendidikan formal

(sekolah).

h. Faktor penunjang dan penghambat pembentukan karakter siswa di

lembaga pendidikan

i. Pengaruh pembelajaran di sekolah terhadap pembentukan karakter.

2. Batasan Masalah

Agar   permasalahan   dalam  Tesis   ini   lebih   fokus,   maka  penulis

membatasi permasalahan untuk dibahas sebagai berikut: 1. Karakter dasar
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yang harus dikembangkan di lembaga pendidikan 2. Pola pembentukan

karakter siswa dalam lembaga pendidikan.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan

beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan pada tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana   karakter   siswa MTs SA Tarbiyatul Athfal Mataram Baru

Kabupaten Lampung Timur.

2. Bagaimana pola pembentukan karakter siswa di MTs SA Tarbiyatul

Athfal Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur

.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin peneliti capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakter siswa MTs SA Tarbiyatul Athfal Mataram Baru

Kabupaten Lampung Timur.

2. Untuk mengetahui bagaimana pola pembentukan karakter siswa di MTs

SA Tarbiyatul Athfal Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan studi di atas, manfaat yang diharapkan dari

hasil penelitian ini adalah:

1. Secara praktis penelitian ini dapat memberi tambahan wawasan tentang
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pendidikan karakter di MTs SA Tarbiyatul Athfal Mataram Baru Kabupaten

Lampung Timur.

2. Secara teoritik penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk

karya tulis agar dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya.

3. Sebagai konstribusi pemikiran berupa masukan dan evaluasi bagi pelaku

pendidikan di MTs SA Tarbiyatul Athfal Mataram Baru Kabupaten Lampung

Timur untuk mencari format dan implementasi dalam usaha   membangun

karakter siswa.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti menemukan

beberapa penelitian yang variabelnya sama dengan peneliti lakukan. Berikut

dipaparkan hasil verifikasi penelitian sebelumnya:

Pertaman, Heni Zuhriyah, Pendidikan Karakter; Studi Perbandingan

antara Konsep Doni Koesoema dan Ibnu Miskawaih Hasil penelitian ini

mengemukakan bahwa menurut Doni Koesoema, anak didik sebagai makluk

sosiologis, karakter diajarkan dalam setiap momen disekolah, yang kemudian

diaktualisasikan ke masyarakat supaya bisa mengotrolnya dan juga ikut

mempraktekkan. Menurut Ibnu Miskawaih, pendidikan karakter adalah harus

diajarkan dengan metode T}ori>qun T}ob'iyyun, yakni metode mendidik akhlak

dengan disesuaikan pada perkembangan lahir-batin (psycho-phisiologis) anak.

Kedua, Lina Hayati, Manajemen Pendidikan Nilai di sekolah Umum
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(Kajian  tentang Nilai-Nilai  Keislaman);   Studi pada  SMUN 10 Melati

Samarinda. Penelitian ini mengkaji tentang nilai-nilai keislaman di sekolah

umum. Penelitian ini difokuskan pada internalisasi nilai-nilai keislaman dan

manajemen nilai serta peran serta pihak pengelola dalam proses Internalisasi

nilai-ilai keislaman di SMUN 10 Samarinda.

Ketiga, Maman Suryaman, Pendidikan Karakter Melalui

Pembelajaran Sastra. Tulisan ini merupakan penilitian literal tentang

pendidikan karakter melalui pembelajaran sastra. Kesimpulan yang didapat

dari penilitian ini adalah bahwa secara hakiki sastra merupakan media

pencerahan mental dan intelektual siswa yang menjadi bagian terpenting di

dalam pendidikan karakter. Pembelajaran bersastra yang relevan untuk

pengembangan karakter siswa adalah pembelajaran yang menumbuhkan

kesadaran untuk membaca dan menulis karya sastra sehingga mampu

meningkatkan pemahaman tentang manusia dan kemanusiaan, mengenal nilai-

nilai, meningkatkan pengetahuan sosial budaya, berkembangnya rasa dan

karsa, serta terbinanya watak dan kepribadian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam tesis ini, maka penulis

merancang sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum tentang isi

keseluruhan tesis yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah,
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pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

kerangka teoritik,   penelitian  terdahulu,   metode  penelitian,   dan  diakhiri

dengan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan teoritik tentang Pendidikan Karakter. Bab ini

menerangkan landasan teori yang digunakan untuk menganalisa data yang ada

hubungannya dengan pembentukan karakter di lapangan.

Bab III metodologi penelitain bab ini menenrnagkan tentang sitematika

penelitian yang di laksanakan oleh peneliti

Bab IV Penyajian Data Dan Analisis Data. Bab ketiga ini tentang

laporan penelitian, dalam bab ini melaporkan segala kegiatan-kegiatan yang

berkaitan dengan penelitian yaitu tentang format dan implementasi pola

pembentukan karakter di MTs sa tarbiyatul athfal. Pada akhir bab ini peneliti

juga akan menganalisa hasil penelitian tentang karakter siswa.

Bab V: Penutup. Bab ini merupakan kesimpulan akhir dari pembahasan

tesis ini yang berisikan simpulan sebagai jawaban, dan saran-saran.

H. KERANGKA FIKIR

Pendidikan karakter dimaknai dengan suatu sistem penanaman nilai-nilai

karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan,

kesadaran, atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut

baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun
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kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil20 Sedangkan Wibowo

mendefinisikan pendidikan karakter dengan pendidikan yang menanamkan dan

mengembangkan karakter-karakter luhur kepada anak didik, sehingga mereka

memiliki karakter luhur itu, menerapkan dan mempraktikkan dalam

kehidupannya baik di keluarga, masyarakat, dan negara21.

Pendidikan karakter mempunyai tujuan penanaman nilai dalam diri siswa

dan pembaruan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan

individu. Selain itu meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di

sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak

mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar

kompetensi lulusan.22

Sedangkan tujuan pendidikan karakter yang diharapkan Kementerian

Pendidikan Nasional23 adalah:

a. mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik  sebagai

manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter

bangsa;

b. mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan

sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang

religius;

20 Samani, Muchlas dan Hariyanto, 2011, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, Bandung: Remaja
Rosdakarya hlm 46
21 Wibowo,  Agus,  2012,  Pendidikan  Karakter:  Strategi  Membangun  Karakter Bangsa Berperadaban,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar hlm 36
22 Samani, Muchlas dan Hariyanto , Konsep dan Model Pendidikan Karakter, 2011 Bandung: Remaja
Rosdakarya hlm 42-43
23 Kementerian  Pendidikan  Nasional,  2010a,  Desain  Induk  Pendidikan  Karakter Kementerian
Pendidikan Nasional, Jakarta. hlm 9
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c. jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik

sebagai generasi penerus bangsa;

d. mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang

mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan; dan

e. mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan

belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta

dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity).

Karakter berasal dari nilai tentang sesuatu. Suatu karakter melekat

dengan nilai dari perilaku seseorang. Karenanya tidak ada perilaku anak yang

tidak bebas dari nilai. Dalam kehidupan manusia, begitu banyak nilai yang ada di

dunia ini, sejak dahulu sampai sekarang24

Nilai-nilai pendidikan karakter yang dikembangkan Kementerian

Pendidikan ada delapan belas karakter. Nilai-nilai tersebut bersumber dari

agama, pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Adapun delapan

belas nilai tersebut yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif,

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air,

menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca,

peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.25

24 Kesuma, dkk, Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah, 2011, Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya. hlm 11
25 Pusat  Kurikulum  Balitbang  Kemdiknas, Pengembangan  dan  Pendidikan Budaya & Karakter Bangsa:
Pedoman  Sekolah, 2009, Jakarta: Puskur Balitbang Kemdiknas.  hlm. 9-10
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