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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia memerlukan sumberdaya manusia dalam jumlah dan mutu 

yang memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan kartakter 

bangsa. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan 

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

menyatakan bahwa “Pendidikan 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”. 

Karakter sebuah bangsa sangat ditentukan oleh karakter individunya 

karena individu merupakan unsur terkecil pembentuk suatu bangsa. Karakter 

merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dengan orang lain. Karakter juga bisa di artikan tabiat yaitu 

perbuatan yang selalu di lakukan dan menjadi kebiasaan masing-masing 

individu. Perilaku merupakan representasi dari karakter seseorang. 

Pembentukan karakter di usia dini merupakan fondasi penting bagi terciptanya 

tatanan bangsa yang maju dan beradab. Adanya kenyataan gejala krisis moral 
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di masyarakat khususnya pada mahasiswa seperti tawuran, narkoba, korupsi, 

anarkisme dan lain sebagainya membuktikan bahwa pendidikan moral di 

Indonesia belum berjalan maksimal yang justru akan menjadi ancaman bagi 

kelestarian tatanan masyarakat di Indonesia. Untuk itu diperlukannya suatu 

pendidikan karakter yang dapat membangun pemahaman moral yang baik pada 

mahasiswa agar terciptanya pembangunan Negara Indonesia yang maju. 

Terbentuknya karakter yang kuat dan kokoh diyakini merupakan hal 

penting dan mutlak dimiliki perserta didik menghadapi tantangan hidup di 

masa mendatang. Pendidikan karakter yang diperoleh sejak pendidikan anak 

usia dini hingga perguruan tinggi dapat mendorong mereka menjadi anak-anak 

bangsa yang memiliki kepribadian unggul seperti diharapkan dalam tujuan 

pendidikan nasional. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjadikan 

pendidikan lebih makna bagi individu bagi yang tidak sekedar memberi 

pengetahuan pada tataran kognitif tetapi juga aspek afektif dan prilaku. 

Belakangan ini muncul berbagai fenomena di masyarakat yang 

mengindikasikan adanya konflik dan krisis moral diberbagai kalangan di 

berbagai aspek kehidupan sehingga memberi kesan bangsa Indonesia sedang 

mengalami krisis etika dan identitas diri. Pendidikan karakter diharapkan 

menjadi alternatif solusi bagi perbaikan perilaku dan dekadensi moral yang 

terjadi. Untuk mendukung upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan 

menjadikan pendidikan karakter sebagai bagian dari upaya tersebut sekaligus 

dapat menjawab berbagai pertanyaan berkaitan dengan pendidikan karakter, 

maka perlu di lakukan berbagai program terobosan secara terus menerus untuk 
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mensosialisasikan pendidikan karakter sehingga ada kesamaan langkah 

strategis dalam implementasinya. 

Melihat realitas sekarang ini mahasiswa telah mengalami degradasi 

peran dan fungsinya. Mahasiswa adalah generasi yang di siapkan perguruan 

tinggi untuk mengembangkan ilmunya yang di sinergikan dengan kebutuhan 

masyarakat agar memiliki nilai dedikasi terhadap masyarakat yang 

membutuhkannya. Lalu bagaimana mahasiswa bisa memerankan tujuan yang 

sangat mulia tersebut? Hari ini sudah di praktekkan Budaya Akademik yang 

Negatif? Problem di temukan adanya budaya negatif di kalangan akademik, 

contoh budaya negatif yang di lakukan mahasiswa saat ini pada proses 

akademik Budaya plagiat, contek-mencontek, titip absen, ketidakmandirian 

dalam tugas-tugas mata kuliah yang banyak mahasiswa yang menyuruh 

temannya mengerjakan bahkan pacarnya yang mengerjakannya. Sehingga tidak 

ada kemandirian dalam akademik yang efeknya ketergantungan kepada orang 

lain. Hal ini membudaya di kalangan mahasiswa, budaya dalam arti sudah 

terbiasa di lakukan sehingga akan menjadi budaya akademik mahasiswa yang 

negatif. 

Pendidikan karakter seharusnya mulai di tanamkan pada mahasiswa 

agar tidak terjebak pada budaya akademik negatif baik dalam proses 

pembelajaran di kelas (kurikuler) maupun melalui kegiatan-kegiatan lembaga 

intra kampus di luar kelas (ekstra kurikuler), sehingga sangat urgen untuk 

menanamkan nilai-nilai Pendidikan Karakter kepada mahasiswa sebagai 

generasi masa depan bangsa. Terlebih Pendidikan Karakter harus di tanamkan 
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di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Malang sebagai representasi yang mempunyai background Pendidikan 

sehingga mahasiswa mulai dipersiapkan di lingkungan akademik. Pemahaman 

sejauh ini pendidikan karakter hanya identik dengan Fakultas yang mempunyai 

background Pendidikan yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang 

memberikan pembelajaran pendidikan karakter, artinya tidak hanya Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang wajib memberikan pembelajaran 

Pendidikan Karakter terlebih bersifat umum di terapkan di masing – masing 

Fakultas lain di Universitas Muhammadiyah Malang harus memberikan 

pembelajaran nilai-nilai pendidikan karakter. 

Krisis moral yang tengah terjadi pada mahasiswa menandakan bahwa 

sangat kritis pembelajaran pendidikan karakter selama ini, mereka hanya 

sepintas belajar di perguruan tinggi tetapi setelah lulus perilakunya tidak 

mencerminkan nilai-nilai moral yang baik. Oleh karena itu sangat di perlukan 

adanya strategi dari masing-masing fakultas dan jurusan untuk mulai membuat 

kebijakan pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran di kelas 

maupun di luar kelas. 

Pembinaan moral dan karakter bangsa sangat terkait erat dengan 

peningkatan kualitas pembangunan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Sekaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, maka pemerintah 

telah bertekad untuk menjadikan pendidikan menjadi landasan utama dalam 

pembinaan dan menumbuh kembangkan karakter positif bangsa. Untuk itu 
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maka pemerintah telah menetapkan bahwa pembangunan pendidikan harus 

diarahkan pada tiga hal pokok yaitu: 

Pertama, pendidikan sebagai sarana untuk membina dan meningkatkan 

jati diri bangsa untuk mengembangkan seseorang sehingga sanggup 

mengembangkan potensi yang berasal dari fitrah insan dari Allah SWT. 

Pembinaan jati diri akan mendorong seseorang memiliki karakter yang tangguh 

yang tercermin pada sikap dan perilakunya. Tanpa adanya jati diri, suatu 

bangsa akan mudah terombang ambing dan kehilangan arah dari terpaan 

tantangan globalisasi yang bergerak sangat cepat dewasa ini. 

Kedua, pendidikan sebagai media utama untuk menumbuhkembangkan 

kembali karakter bangsa Indonesia yang selama ini dikenal sebagai bangsa 

yang ramah tamah, guyub-rukun, gotong-royong, tangguh dan santun. 

Sehingga apabila karakter ini dapat di bangun kembali, dan diperkokoh, maka 

Insya Allah bangsa Indonesia akan mampu menghadapi setiap krisis dan 

tantangan masa depan. 

Ketiga, pendidikan sebagai tempat pembentukan wawasan kebangsaan, 

yaitu perubahan pola pikir warga bangsa yang semula berorientasi pada 

kesukuan menjadi pola pikir kebangsaan yang utuh. Melalui wawasan 

kebangsaan dapat dibangun masyarakat yang saling mencintai, saling 

menghormati, saling mempercayai, dan bahkan saling saling melengkapi satu 

sama lain dalam menyelesaikan berbagai masalah pembangunan. 

http://www.pendidikankarakter.com/pentingnya-pendidikan-karakter-dalam-

dunia-pendidikan/ Di akses pada tanggal 21/Mei/2012 
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Upaya memperkokoh urgensi dan eksistensi pendidikan karakter dan 

pengembangan kepribadian mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang 

ini dari aspek legal formal dikukuhkan dengan regulasi dan peraturan 

Universitas No. 2 Tahun 2007 tentang STATUTA Universitas 

Muhammadiyah. Malang Juncto Surat Keputusan Rektor Universitas 

Muhammadiyah Malang No. 153 Tahun 2006 Tentang Pembinaan 

Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Malang, dan Peraturan Rektor 

Universitas Muhammadiyah Malang No. 01 tahun 2007 Tentang Peraturan 

disiplin mahasiswa serta Surat Keputusan Rektor No. 

E.5.a/1003/UMM/X/2007 Tentang larangan penampilan mahasiswa selama di 

kampus menggunakan kaos oblong, sandal jepit, gonrong, bertindik dan 

menggunakan pakaian ketat. Secara spesifik diimplementasikan melalui 

kegiatan P2KK (Program Pembentukan Kepribadian dan Kepemimpinan), 

Pesmaba, Student Day, Kuliah ahad pagi dan sebagainya. 

Hal ini diperkuat oleh adanya surat edaran tentang pendidikan karakter 

bagi mahasiswa PT Kopertis Wilayah VII Jatim dan deklarasi pimpinan 

perguruan tinggi negeri/pemerintah dan Koordinator Kopertis Seluruh 

Indonesia untuk mengawal perwujudan empat pilar kebangsaan melalui 

gerakan : Anti menyontek dan Anti Plagiat dalam seluruh aktivitas tri dharma 

perguruan tinggi.  Dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa karakter bangsa 

ditopang oleh seperangkat nilai yang bersumber dari olah hati, olah pikir, olah 

raga/kinestetik, olah rasa dan karsa dalam bentuk nilai-nilai utama karakter, 

yaitu jujur, cerdas, tangguh dan peduli. Budaya akademik perguruan tinggi 
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sebagai totalitas nilai dan perilaku dalam kehidupan akademik harus dimaknai, 

dihayati, dan diamalkan oleh sivitas akademika yang bertumpu pada nilai-nilai 

utama karakter: jujur, cerdas, tangguh dan peduli.  Dalam mewujudkan budaya 

akademik, sivitas akademika mempunyai tugas utama: mentransformasikan, 

mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan 

seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Pendidikan karakter di perguruan tinggi dirasakan kedudukan dan 

fungsinya sangat urgen dan strategis dalam rangka menyiapkan generasi muda 

Indonesia yang berkarakter tangguh, cerdas, peduli dan jujur serta adil. 

Karakter seperti ini memiliki daya saing yang tinggi di tengah-tengah global 

saat ini. Konsep dan keyakinan tentang kebijakan menjadikan manusia berbeda 

dari makhluk lain dimuka bumi ini. Kebajikan manusia terwujud dalam 

karakter baik dari manusia. Tanpa karakter baik, manusia akan kehilangan 

segala-galanya, termasuk kehilangan kemanusiaannya. Pendidikan yang 

berorientasi pada pendidikan karakter sangat diperlukan dalam rangka 

mengembangkan dan menguatkan sifat mulia kemanusiaan agar manusia yang 

sering mengaku sebagai makhluk tertinggi di muka bumi ini (insan kamil) dan 

“Khalifah fil ard” tidak terpeleset jatuh menjadi makhluk yang tidak 

manusiawi (tidak beradab). 

Universitas Muhammadiyah Malang merupakan perguruan tinggi yang 

sangat kental dengan karakter nilai- nilai religius. Untuk itu sangat di perlukan 

adanya Strategi Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Akademik 

seperti apa yang di implementasikan pada lingkungan akademik dalam 
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mencetak mahasiswa yang berkarakter positif baik dalam bersikap maupun 

perilakunya. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Apa saja nilai-nilai pendidikan karakter berbasis budaya akademik yang 

dikembangkan di FKIP-UMM? 

2. Bagaimana strategi implementasi pendidikan karakter berbasis budaya 

akademik dalam proses pembelajaran di FKIP-UMM? 

3. Bagaimana Strategi implementasi pendidikan karakter berbasis budaya 

akademik dalam kegiatan ekstra kurikuler melalui lembaga intra di FKIP-

UMM? 

4. Apa faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi pendidikan 

karakter berbasis budaya akademik di FKIP-UMM? 

5. Bagaimana solusi yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan 

dalam pelaksanaan pendidikan karakter berbasis budaya akademik di FKIP-

UMM? 

1.3. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahan persepsi ataupun pembahasan yang 

melebar dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. 

Batasan masalah pada penelitian ini tentang Pendidikan Karakter Berbasis 
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Budaya Akademik di FKIP Universitas Muhammadiyah Malang pada proses 

pembelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler di lembaga intra kampus. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter yang dikembangkan 

di FKIP-UMM. 

2. Untuk mendeskripsikan strategi implementasi pendidikan karakter berbasis 

budaya akademik dalam proses pembelajaran di FKIP-UMM. 

3. Untuk mendeskripsikan strategi implementasi pendidikan karakter berbasis 

budaya akademik dalam kegiatan ekstra kurikuler melalui lembaga intra 

kampus di FKIP-UMM. 

4. Untuk mendeskripsikan faktor pendorong dan faktor penghambat 

implementasi pendidikan karakter berbasis budaya akademik di FKIP-

UMM. 

5. Untuk mendeskripsikan solusi yang dapat diambil dalam mengatasi 

hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan karakter berbasis 

budaya akademik di FKIP-UMM. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Secara Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat menambah referensi di 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang 

dalam pelaksanaan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Akademik baik 

dalam proses pembelajaran di kelas (kurikuler) maupun kegiatan-kegiatan 

lembaga intra kampus (ektra kurikuler). Tentunya hal ini juga sangat 

bermanfaat bagi jurusan Civics Hukum/PKn dalam mengembangkan 

pendidikan karakter baik dalam proses pembelajaran maupun di luar proses 

pembelajaran, dan implementasi pembelajaran nilai-nilai pendidikan karakter 

karena jurusan PKn memiliki peran yang sangat strategis dalam pembinaan 

karakter mahasiswa. 

1.5.2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya sebagai berikut : 

a. Penulis, sebagai bahan untuk merefleksikan diri bahwa kondisi pendidikan 

memang tidak pernah mencapai kesempurnaan, karena pendidikan akan 

selalu harus di sempurnakan. Maka dari itu penulis akan menyempurnakan 

apa yang menjadi tanggung jawab sebagai calon pendidik bahwa pendidikan 

karakter sangat penting dalam mencetak generasi beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
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kreatif, mandiri, kritis, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab” sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003. 

b. Mahasiswa, kegunaan dari penelitian ini bagi mahasiswa adalah untuk 

memberikan pembelajaran yang baik tentang pentingnya pendidikan 

karakter di lingkungan akademik agar tidak terjadi pewarisan budaya negatif 

(plagiarisme, contek-menyontek, titip absen, pemalsuan surat). 

c. Perguruan tinggi, menambah regulasi tentang pelaksanaan pendidikan 

karakter dalam proses pembelajaran maupun ekstra kurikuler di lingkungan 

FKIP. Kebijakan fakultas dan jurusan dalam melaksanakan Strategi 

Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Akademik, dan juga 

harus mensosialisasikan ke dosen-dosen di lingkungan FKIP untuk 

menerapkan pendidikan karakter di masing-masing jurusan baik dalam 

pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, menjadi referensi penelitian berikutnya, baik 

pengetahuan secara teoritis maupun secara praktis tentang “Strategi 

Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Akademik di FKIP-

UMM” 

e. Lembaga intra kampus, menjadi bahan untuk merumuskan kebijakan yang 

akan di terapkan dalam kegiatan-kegiatan lembaga intra kampus pada 

mahasiswa terutama mahasiswa baru yang masih lugu dan manut karena 

masih dalam proses transisi dari siswa kemudian mempunyai status pelajar 

yaitu mahasiswa, yang sangat efektif untuk segera di berikan arahan agar 

tidak terlibat budaya-budaya yang negatif. 
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1.6. 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 

a. Pengertian Umum 

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin/pelaku 

kebijakan yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai 

penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat 

dicapai. 

b. Pengertian Khusus 

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa 

meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang 

tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan 

demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan 

dimulai dari apa yang terjadi. http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/konsep-

strategi-definisi-perumusan.html di akses pada tanggal 22 Desember 2011). 

Dalam  penelitian ini strategi yang di maksud adalah penentuan rencana 

dalam membuat kebijakan yang bertujuan jangka panjang khususnya tentang 

Strategi Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Akademik di 

FKIP-UMM. 

 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/konsep-strategi-definisi-perumusan.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/konsep-strategi-definisi-perumusan.html
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2. Implementasi 

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan segala hal tentang 

pendidikan karakter baik dalam proses pembelajaran maupun kegiatan-

kegiatan kemahasiswaan. Secara lebih luas, Implementasi dapat didefinisikan 

sebagai proses pendidikan di dalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam 

aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang 

telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan. Dari 

dua pengertian tentang implementasi di atas dapat ditafsirkan bahwa kebijakan-

kebijakan yang di implementasikan belum tentu dapat mencapai tujuannya. 

Impementasi juga diartikan sebagai output, yaitu melihat apakah 

aktivitas dalam rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan arahan 

implementasi sebelumnya atau bahkan mengalami penyimpangan-

penyimpangan. Akhirnya, implementasi juga dikonseptualisasikan sebagai 

outcome. Konseptualisasi initerfokus pada akibat yang ditimbulkan dari adanya 

implementasi kebijakan, yaitu apakah implementasi suatu kebijakan 

mengurangi masalah atau bahkan menambah masalah baru dalam masyarakat. 

Dalam penelitian ini implementasi yang di maksud adalah pelaksanaan 

dan penerapan kebijakan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran dan 

ekstra kurikuler di lingkungan FKIP-UMM. 

3. Pendidikan Karakter 

Pendidikan Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 
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lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata 

krama, budaya, dan adat istiadat. 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada civitas akademika yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran 

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

terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, 

maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. 

Dalam penelitian ini pendidikan karakter yang dimaksud adalah 

penanaman internalisasi/eksternalisasi nilai-nilai dalam berhubungan dengan 

Tuhan Yang Maha Esa khususnya karakter Jujur, Cerdas, Tangguh dan Peduli. 

4. Budaya Akademik 

Budaya akademik merupakan buah konstruksi sosial sivitas akademika 

dengan substansi pesan bukan sekedar transfer of knowledge (pengetahuan) 

tetapi yang juga penting dan dicapai yakni transfer of values (transfer nilai-

nilai). 

“Budaya atau sikap hidup yang selalu mencari kebenaran ilmiah 

melalui kegiatan akademik dalam masyarakat akademik, yang 

mengembangkan kebebasan berpikir, keterbukaan, pikiran kritis-analitis; 

rasional dan obyektif oleh warga masyarakat akademik” (Kistanto, et. al. 2000: 

80). 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/
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Dalam penelitian ini budaya akademik yang dimaksud adalah situasi 

pembelajaran dalam proses pembelajaran baik hubungan antara mahasiswa dan 

dosen maupun aktivitas belajar mahasiswa yang kondusif. 


