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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan dewasa ini masih dipercaya sebagai media yang dapat 

membangun serta mencetak generasi penerus bangsa. Selain itu pendidikan juga 

menjadi kunci utama untuk melahirkan kecerdasan serta kepribadian di tiap-tiap 

individu. Dalam menghasilkan individu yang berkualitas terutama dalam hal ini 

adalah peserta didik, maka dibutuhkan sebuah kebijakan maupun strategi yang 

tepat demi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Pendidikan secara terus 

menerus perlu dibangun dan dikembangkan agar dapat menghasilkan generasi 

yang diharapkan.  

 Upaya perbaikan pendidikan dilakukan dengan cara pngevaluasian 

terhadap pendidikan itu sendiri, baik dari segi kebijakan maupun proses 

pendidikan. Salah satu upaya perbaikan kualitas pendidikan adalah dengan 

munculnya gagasan pentingnya pendidikan karakter dalam dunia pendidikan agar 

tiap generasi bangsa khususnya peserta didik menjadi generasi yang berkarakter. 

Generasi yang berkarakter adalah generasi yang berakhlak dan berbudi pekerti. 

Apabila suatu bangsa tidak berkarakter maka bangsa tersebut adalah bangsa yang 

tidak berakhlak atau tidak memiliki standar norma dan perilaku yang baik. 

 Pendidikan karakter juga bisa diartikan sebagai pendidikan akhlak, nilai, 

budi pekerti, moral, etika dan lain sebagainya. Pendidikan karakter sendiri sudah 

tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 
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Pendidikan Nasional, yang berbunyi, “Pendididkan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 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 bertanggung 

jawab”. Dalam Undang-undang Sisdiknas tersebut karakter yang paling utama 

dibangun adalah peserta didik dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran peserta didik untuk menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat dijadikan 

sebagai tameng agar peserta didik tetap berpedoman pada jalan yang lurus serta 

terhindar dari pengaruh perbuatan yang negatif dan tidak terpuji. Terlebih 

selanjutnya diperkuat dengan pengembangan karakter berakhlak mulia, yang 

dapat mengukuhkan kepribadian peserta didik. Beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia merupakan karakter dasar. Masih 

terdapat karakter selanjutnya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang 

Sisdiknas yaitu sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab.  

 Thomas Lickona dalam Muslich (2011:35), seorang profesor pendidikan 

dari Cortland University, megungkapkan bahwa ada sepuluh tanda-tanda zaman 

yang harus diwaspadai karena jika tanda-tanda ini sudah ada, berarti sebuah 

bangsa sedang menuju jurang kehancuran. Tanda-tanda yang dimaksud adalah (1) 

meningkatnya kekerasan dikalangan remaja, (2) penggunaan bahasa dan kata-kata 
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yang memburuk, (3) pengaruh peer-group yang kuat dalam tindak kekerasan, (4) 

menigkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol dan seks 

bebas, (5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, (6) menurunnya etos 

kerja, (7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, (8) 

rendahnya rasa tanggungjawab individu dan warga negara, (9) membudayanya 

ketidakjujuran, dan (10) adanya rasa saling curiga dan kebencian diantara sesama. 

Melihat kesepuluh tanda-tanda tersebut, dapat kita lihat dengan jelas bahwa hal 

tersebut telah terjadi pada generasi bangsa kita. Hal ini terbukti dengan adanya 

peristiwa tawuran antar pelajar sekolah, bahkan tawuran antar pelajar sekolah 

bukanlah suatu hal baru dalam dunia pendidikan kita yang hingga kini masih 

belum teratasi dengan maksimal. Selain itu penggunaan obat-obatan terlarang juga 

sudah marak dikalangan para pelajar. Kasus pesta miras bahkan sampai seks 

bebas hingga pemerkosaan juga sudah sering terjadi pada pelajar sekolah. Seolah 

ini menunjukkan bahwa generasi penerus bangsa yakni pelajar hanya memiliki 

karakter yang sangat minim. Anak yang berkarakter rendah adalah anak yang 

tingkat perkembangan emosi sosialnya rendah sehingga anak beresiko atau 

berpotensi besar mengalami kesulitan dalam belajar, berinteraksi sosial, dan tidak 

mampu mengontrol diri. Sehingga hal-hal yang bernuansa negatif seperti yang 

disebutkan di atas dapat dengan mudah meracuni setiap diri peseta didik. 

 Pendidikan karakter dipercaya mampu menjadi senjata ampuh untuk 

meredam permasalahan dalam dunia pendidikan, khususnya menyangkut pribadi 

peserta didik. Pendidikan karakter sendiri sudah jelas terintegrasi dalam 

kurikulum dan tentunya di dalam setiap mata pelajaran. Seperti yang kita ketahui 
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mata pelajaran yang mengembangkan karakter bangsa adalah Pendidikan 

Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan Agama, dan Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Salah satu mata pelajaran yang cukup materi tentang pendidikan karakter adalah 

pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dinilai sebagai 

wahana yang tepat untuk pendidikan karakter, sebab jelas negara Indonesia 

menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara yang di dalamnya terdapat nilai-

nilai adat istiadat kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan 

hidup masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu perilaku setiap individu warga 

negara tidak boleh terlepas dari keimanan dan ketakwaannya sesuai dengan agama 

yang dianutnya serta akhlak dan budaya kewarganegaraannnya dalam konteks 

masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang berbhineka tunggal ika. Dengan 

demikian, maka mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dipandang relevan 

untuk pengembangan nilai-nilai pendidikan karakter. 

 Menurut Djiwandono dalam Fitri (2012:93), pembelajaran nilai di sekolah 

mempunyai tujuan sebagai berikut. Pertama, menanamkan nilai-nilai untuk 

menangkis pengaruh nilai-nilai negatif. Kedua, menanamkan nilai-nilai untuk 

memerangi kecenderungan materialisme, konsumerisme, dan hedonisme. Ketiga, 

menanamkan pemahaman dan penghayatan nilai kemanusian dan ketuhanan. 

Pembelajaran nilai ini dapat dikatakan berhasil apabila setiap diri peserta didik 

dapat memahami sekaligus menghayati dan melaksanakan makna dari nilai-nilai 

tersebut. Tentunya pembelajaran nilai ini tak terlepas dari peran seorang guru. 

Guru harus dapat mentransformasikan nilai-nilai tersebut kepada siswa dengan 

berbagai cara agar siswa mengetahui secara langsung manfaat dari nilai-nilai 
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tersebut yang tentunya menjadikan peserta didik menjadi manusia yang 

berkarakter dan yang berbudi pekerti luhur.  

 Studi pendahuluan dan fakta lapangan di SMP Negeri 3 Malang diketahui 

bahwa sekolah tersebut cukup antusias dalam penanaman karakter ataupun 

penanaman nilai-nilai terhadap para peserta didiknya. Hal ini terlihat jelas dalam 

semboyan yang dimiliki oleh SMP Negeri 3 Malang yaitu Bina Taruna Adiloka 

(Bintaraloka). Semboyan tersebut diambil dari bahasa Sansekerta yaitu bina yang 

berarti mendidik, taruna yang berarti generasi muda, adi yang berarti terbaik, dan 

loka yang berarti sasana/tempat. Berdasarkan semboyan tersebut tampak secara 

jelas bahwa SMP Negeri 3 Malang adalah tempat menempa generasi muda untuk 

menjadi manusia-manusia terbaik. Selain itu juga nampak pada Visi SMP Negeri 

3 Malang yaitu mewujudkan siswa, guru, dan karyawan SMP Negeri 3 Malang 

unggul dalam penguasaan IPTEKS yang berlandaskan IMTAQ, budi pekerti 

luhur, dan berwawasan lingkungan. Dapat dilihat dalam visi tersebut bahwa SMP 

negeri 3 Malang baik siswa, guru serta karyawannya dilandasi oleh IMTAQ serta 

budi pekerti luhur yang merupakan bagian dari nilai-nilai dalam pendidikan 

karakter. SMP Negeri 3 Malang juga menerapkan 6S dan 1T yaitu Salam, Salim, 

Sapa, Senyum, Sopan, Santun, dan Toleransi. Hal ini turut memperkuat bahwa 

SMP Negeri 3 Malang merupakan instansi pendidikan yang tidak hanya 

mementingkan keunggulan dalam penguasaan IPTEKS saja, tetapi juga dalam hal 

pembelajaran maupun penanaman nilai-nilai serta etika kepada peserta didiknya. 

 Tingkat pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa di SMP Negeri 

3 Malang yang cukup sering terjadi adalah. terlambat datang sekolah dan tidak 
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memakai atribut lengkap dalam berpakaian, misalnya seragamnya tidak 

dilengkapi bet sekolah, tidak memakai sabuk, tidak memakai kaos kaki yang ada 

tulisannya SMP Negeri 3 Malang. Pelanggaran tata tertib sekolah yang sampai 

pada drop out belum pernah terjadi di SMP Negeri 3 Malang. Hal ini tentunya 

tidak lepas dari peran sekolah yakni SMP Negeri 3 Malang dalam mendidik 

siswanya. Namun dalam hal menggunakan alat elektronik atau gadget di SMP 

Negeri 3 Malang di bebaskan, misalnya seperti membawa Hp dan Laptop, terlebih 

sekolah juga memfasilitasi dengan adanya wifi untuk sarana internet. Hal ini 

sangat memudahkan siswa untuk menggunakan media sosial dengan internet. 

Bukan tidak mungkin apabila siswa juga dapat menelusuri situs-situs apapun, baik 

itu yang positif maupun negatif. Hal ini bisa mempengaruhi karakter siswa karena 

siswa bisa mencontoh perilaku yag ada di media sosial melalui internet baik itu 

sikap yang positif maupun sikap yang negatif. Selain itu penggunaan hp maupun 

laptop di kelas saat proses kegiatan belajar mengajar di kelas sedang berlangsung 

juga dapat mengganggu kegiatan pembelajaran itu sendiri, sehingga suasana 

belajar tidak kondusif. 

 Berdasar uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengambil judul “Strategi Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis 

Nilai Dalam  Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di SMP Negeri 3 

Malang”. 
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B. Rumusan Masalah   

 Berdasarkan masalah yang terdapat pada latar belakang di atas, maka 

selanjutnya peneliti merinci pokok permasalahan lebih lanjut dalam beberapa 

indikator permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi implementasi pendidikan karakter berbasis nilai dalam 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Malang? 

2. Apa faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan strategi implementasi 

pendidikan karakter berbasis nilai dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Malang? 

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan pelaksanaan strategi 

implementasi pendidikan karakter berbasis nilai dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Malang? 

C. Tujuan Penelitian   

 Penelitian mengenai strategi implementasi pendidikan karakter berbasis 

nilaI dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 

Malang ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan strategi implementasi pendidikan 

karakter berbasis nilai dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

di SMP Negeri 3 Malang. 

2. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan faktor pendorong dan 

penghambat pelaksanaan strategi implementasi pendidikan karakter 

berbasis nilai dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP 

Negeri 3 Malang. 
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3. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan solusi untuk mengatasi hambatan 

pelaksanaan strategi implementasi pendidikan karakter berbasis nilai 

dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 

Malang. 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang cukup 

signifikan terhadap banyak pihak antara lain:  

1. Manfaat Teoritis: 

a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

untuk pengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

terutama berkaitan dengan pendidikan karakter. 

b. Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka 

penyempurnaan konsep maupun implementasi praktik pendidikan 

sebagai upaya yang strategis dalam pengembangan kualitas sumber 

daya manusia. 

2. Manfaat Praktis: 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya sebagai 

berikut:  

a. Peneliti  

1) Memperluas serta memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang 

penerapan ilmu yang didapat selama perkuliahan serta menambah 

wacana ilmu pengetahuan pendidikan karakter yang dilaksanakan 

oleh SMP Negeri 3 Malang. 
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2) Memberikan motivasi untuk memperkaya serta mendalami 

pengetahuan tentang pendidikan karakter dan dapat dijadikan 

sebagai bahan untuk melatih dan mengasah watak serta perilaku 

sekaligus pembelajara diri apabila di masa mendatang menjadi 

seorang guru. 

3) Penelitian sekaligus penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana S1 PKn. 

b. Siswa  

Sebagai bahan pengetahuan dan pemahaman untuk menumbuhkan 

sebuah kesadaran sikap mengenai nilai serta etika untuk 

menumbuhkan sikap serta perilaku yang berkarakter dalam 

kehidupan keseharian di sekolah maupun di lingkungan masyarakat 

sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi bagi siswa dalam hal sikap serta perilakunya. 

c. Sekolah  

1) Sebagai bahan kajian refrensi dan evaluasi dalam mengembangkan 

dan meningkatkan mutu akademik sekolah dalam kaitannya dengan 

penanaman nilai dengan penerapan pendidikan karakter berbasis 

nilai. Sekaligus sebagai bahan masukan bagi guru, terutama guru 

mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk menerapkan 

pendidikan karakter baik dalam proses pembelajaran maupun 

melalui kegiatannya lainnya, sehingga dengan adanya 

pengembangan dan peningkatan mutu dari segi akademik 
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diharapkan dapat mencetak lulusan siswa yang berkarakter dan 

berbudi pekerti luhur. 

2) Mendukung Visi Misi serta tujuan SMP Negeri 3 Malang dalam 

mencetak lulusan siswa yang berkarakter dan berbudi luhur. 

d. Peneliti Selanjutnya 

1) Menjadi pedoman atau referensi penelitian berikutnya baik 

pengetahuan secara teoritis maupun secara praktis tentang “Strategi 

Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Dalam Mata 

Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Malang” 

untuk dikembangkan lebih lanjut. 

2) Memberikan sumbangan pemikiran untuk peneliti selanjutnya dalam 

melakukan penelitian di lembaga pendidikan.  

E. Penegasan Istilah 

 Penegasan istilah dalam hal ini bertujuan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah yang terdapat dalam 

judul skripsi, maka perlu diberikan penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Strategi Implementasi 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Strategi adalah ilmu dan seni 

menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan 

kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. Atau rencana yg cermat 

mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Menurut Kamus 

Bahasa Indonesia, Implementasi adalah suatu perbuatan mempraktekkan 

sebuah teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan 
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untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau 

golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Implementasi 

juga diartikan sebagai pelaksanaan/penerapan. Menurut Susilo (2007:174), 

suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu 

tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan 

pengetahuan maupun nilai dan sikap. Jadi strategi implementasi 

merupakan suatu cara atau pendekatan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

sebuah rencana yang telah disusun sebelumnya secara komprehensif dan 

sistematis untuk mencapai tujuan. 

2. Pendidikan Karakter berbasis Nilai 

Pendidikan dalam Kamus Bahasa Indonesia, adalah hal atau perbuatan, 

cara dan lain sebagainya mendidik. Menurut Fitri (2012:19), karakter 

adalah berkaitan dengan sesuatu yang melekat di dalam diri setiap 

individu. Karakter dalam Kamus Bahasa Indonesia, adalah Tabiat, sifat-

sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang 

dengan yang lain. Pendidikan Karakter merupakan suatu sistem 

penanaman nilai-nilai, sikap, prilaku, budi pekrerti, tabiat dan akhlak 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran 

atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut 

menjadi pedoman dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari. 

Drijarkara dalam Ibad (2009:49) mengungkapkan bahwa nilai merupakan 

hakikat sesuatu yang menyebabkan hal itu pantas dikerjakan oleh manusia. 

Pada umumnya nilai erat kaitannya dengan kepercayaan, sikap, atau 
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perasaan yang dibanggakan individu, dipegang teguh, dan dipilih karena 

dilakukan terus-menerus tanpa adanya paksaan dan menjadi acuan dalam 

kehidupan setiap individu. Dengan demikian, pendidikan karakter berbasis 

nilai adalah pendidikan yang dirasakan dalam diri masing-masing individu 

sebagai daya pendorong atau sebagai prinsip-prinsip seperti benar-salah, 

baik-buruk, yang menjadi acuan dalam kehidupan setiap individu serta 

diaplikasikan dalam bentuk sikap maupun tingkah laku. 

 


