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BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab I ini Peneliti akan membahas mengenai hal-hal sebagai

berikut: (1) Latar belakang masalah penelitian, (2) Rumusan masalah penelitian,

(3) Tujuan penelitian, (4) Manfaat penelitian, (5) Penegasan istilah penelitian.

1.1. Latar Belakang Masalah

Asmani (2012:7), globalisasi sudah menyebar di penjuru dunia,

bahkan sampai daerah terpencil sekalipun. Masuk kerumah-rumah,

membombardir pertahanan moral dan agama, sekuat apapun dipertahankan.

Televisi, Internet, Koran, Handphone dan lain-lainnya adalah media

informasi dan komunikasi yang berjalan dengan cepat dan menggulung sekat-

sekat tradisional yang selama ini dipegang kuat-kuat.

Moralitas berkurang. Sesuatu yang dahulu dianggap tabu, sekarang

menjadi biasa-biasa saja. Cara berpakaian, berinteraksi dengan lawan jenis,

menikmati hiburan  malam, kekerasan antar pelajar, korupsi di mana-mana,

kejujuran menjadi sesuatu yang sangat langkah, mengonsumsi narkoba

menjadi tren dunia modern yang sulit ditanggulangi.

Globalisasi menyediakan seluruh fasilitas yang dibutuhkan manusia,

negatif maupun positif. Banyak manusia yang terlena dengan menuruti

seluruh keinginannya apalagi memiliki rezeki melimpah dan lingkungan

kondusif.

Akhirnya karakter anak bangsa berubah menjadi rapuh, mudah

diterjang ombak, terjerumus dalam tren budaya yang negatif, dan tidak
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memikirkan akibat yang ditimbulkan. Prinsip-prinsip moral, budaya bangsa,

dan perjuangan hilang dari karakteristik mereka. Inilah yang menyebabkan

dedikasi moral serta hilangnya kreativitas dan produktivitas bangsa. Sebab,

ketika karakter suatu bangsa rapuh. Maka semangat berkreasi dan berinovasi

dalam kompetensi yang ketat akan mengendur. Kemudian dikalahkan oleh

semangat hedonisme yang instan dan menenggelamkan.

Di sinilah pentingnya menanamkan Pendidikan Anti Korupsi/Kantin

Kejujuran yang bertujuan untuk mencetak anak bangsa yang mempunyai

karakter yang diharapkan bangsa itu sendiri. Salah satu yang diterapkan

sekolah secara intensif dengan keteladanan, kearifan, dan kebersamaan, baik

dalam program intrakurikuler maupun ekstrakurikuler sebagai pondasi kokoh

yang bermanfaat bagi masa depan anak didik. Pembangunan pendidikan

karakter ini banyak dilupakan oleh pihak sekolah selama ini. Mereka terlalu

fokus pada target Ujian Nasional (UN) dan kompetensi akademis lainnya.

Kecerdasan intelektual dianakemaskan, sedangkan kecerdasan emosional dan

spiritual dimarginalkan. Hasilnya, kecerdasan intelektual hancur karena

rapuhnya kecerdasan emosional dan spiritual.

Virus kesadaran pendidikan karakter dari sekolah diharapkan

menyebar kepada: Sekolah, guru, keluarga, masyarakat, media massa, dan

seluruh elemen bangsa ini. Sehingga terjadi sinergi kekuatan dalam

membangun bangsa ini demi lahirnya kader-kader masa depan yang

berkarakter, serta berkepribadian kuat dan cermat.
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menularkan virus pendidikan

karakter terhadap semua pihak yang peduli pada kesuksesan bangsa ini dalam

membangun karakter generasi mudanya. Terutama di lembaga pendidikan

sebagai kawah candradimuka dalam proses kematangan intektual, emosional,

dan spiritual anak didik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan masalah pokok

penelitian, sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter melalui

pengelolaan Kantin Kejujuran di SMA Negeri 8 Malang?

1.2.2. Kendala apa yang ditemukan dalam pelaksanaan pengembangan

pendidikan karakter melalui pengelolaan Kantin Kejujuran di SMA

Negeri 8 Malang?

1.2.3. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengurangi kendala yang

ditemukan dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter

melalui pengelolaan Kantin Kejujuran di SMA Negeri 8 Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1.3.1. Mengetahui pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter melalui

pengelolaan Kantin Kejujuran di SMA Negeri 8 Malang.

1.3.2. Mendeskripsikan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan

pengembangan pendidikan karakter melalui pengelolaan Kantin

Kejujuran di SMA Negeri 8 Malang.
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1.3.3. Mendeskripsikan solusi yang dilakukan untuk mengurangi kendala

yang ditemukan dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan

karakter melalui pengelolaan Kantin Kejujuran di SMA Negeri 8

Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1.4.1. Secara Akademis

1.4.1.1. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan

perguruan tinggi terkait pelaksanaan pengembangan

pendidikan karakter melalui Kantin Kejujuran di SMA

Negeri 8 Malang.

1.4.1.2. Sebagai bahan literatur dan pengembangan ilmu pengetahuan

yang bermanfaat bagi semua kalangan.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, diharapkan dapat

memberikan manfaat secara teoritis bagi peneliti-peneliti lain yang

tertarik dalam mengamati pelaksanaan pengembangan pendidikan

karakter melalui kantin kejujuran di SMA Negeri 8 Malang serta

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan

memperkaya khazanah keilmuan tentang pentingnya pendidikan

karakter.
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1.5. Penegasan  Istilah

1.5.1. Pengembangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Budi 2014:12),

pengembangan adalah proses atau cara untuk suatu perubahan.

1.5.2. Pendidikan Karakter

Suyanto (2009:20), mengemukakan bahwa sebagai cara berpikir

dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan

bekerja sama. Baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa,

maupun negara.

1.5.3. Pendidikan Anti Korupsi/Kantin Kejujuran.

Kantin yang menjual makanan dan minuman ringan, di display

di atas meja lengkap dengan label harga, disediakan kotak uang di atas

meja yang berguna untuk menampung pembayaran dari siswa yang

membeli makanan dan minuman. Bila ada kembalian, siswa

mengambil dan menghitung sendiri uang kembalian dari kotak

tersebut. Mekanisme pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada

siswa, dan dibimbing oleh pengelola Kantin Kejujuran.


