
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Krisis multi dimensi (sosial, ekonomi, politik, hukum, moral dan budaya) yang 

melanda negara Indonesia, pada dasarnya berasal dari krisis identitas yang bersumber dari 

ketidakjelasan jati diri sebagai pribadi dan bangsa. Krisis identitas  dalam psikologi 

berkaitan erat dengan tidak jelasnya nilai-nilai yang penting dan berharga sebagai 

pedoman kehidupan. Tantangan terberat yang dihadapi bangsa Indonesia dalam era 

globalisasi masa depan adalah dalam hal mempertahankan  nilai-nilai kebudayaan 

nasional, yang merupakan identitas diri sebagai bangsa. Untuk menghadapi globalisasi 

tersebut, masyarakat indonesia perlu memiliki kesadaran normatif dasar yang tinggi. 

 Naisbit (1990) menekankan pentingnya pendidikan nilai bagi pendidikan masa 

depan. Sejalan dengan tujuan pendidikan, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 3 UU RI no 20 tahun 2003, dijelaskan 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. Pada pasal ini, 5 

dari 8 potensi peserta didik yang ingin dikembangkan lebih dekat dengan karakter. Dalam 

rangka pendidikan masa depan, anak perlu diarahkan untuk mencapai optimalisasi proses 

belajar, yang secara psikologis proses belajar optimal memerlukan perkembangan domain 

intelektual, kognitif, motivasi dan sosio afektif.  



Mendiknas Mohammad Nuh, mendeklarasikan secara nasional pentingnya 

pendidikan berbasis karakter pada tanggal 2 Mei 2010, bertepatan dengan Hari 

Pendidikan Nasional (Cerdas, edisi 05/ 2010). Dengan demikian, pendidikan berbasis 

karakter diharapkan dapat membentuk identitas diri siswa, yang pada akhirnya dengan 

membangun  etika, karakter, akhlak, dan budaya siswa (dalam hal ini remaja) akan 

terlahir generasi penerus yang memiliki identitas diri yang mencerminkan karakter bangsa 

Indonesia.  

UNESCO merekomendasikan pembaharuan pendidikan dan pembelajaran pada 

lima konsep paradigma pembelajaran dan pendidikan, yaitu Learning to know yang 

artinya peserta didik dimotivasi sehingga timbul kebutuhan dari dirinya sendiri untuk 

memperoleh informasi, keterampilan hidup, dan sikap tertentu. Learning to do yaitu 

peserta didik dilatih untuk aktif-positif, Learning to  live together dalam arti peserta didik 

diajarkan cooperatif learning, kerjasama dan bersama-sama. Learning to be yakni dihayati 

dan dikembangkan untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan  throghout life yang 

bermakna pembelajaran tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, pendidikan dan 

pembelajaran berlangsung seumur hidup, pendidikan berorientasi pada proses dan bukan 

pada hasil atau produk.  

Pendidikaan dan pembelajaran yang bersifat aktif-positif dan berdasarkan pada 

minat dan kebutuhan siswa sangat penting untuk memperoleh kemajuan baik dalam 

bidang intelektual, emosi atau perasaan (EQ), afeksi maupun keterampilan yang berguna 

untuk hidup praktis, sehinggga pendidikan yang  diperjuangkan hendaknya membantu 

peserta didik untuk menjadi pribadi-pribadi yang cerdas, terampil, sekaligus memiliki 

watak dan nilai moral yang luhur, humanis serta memiliki identitas diri yang jelas. 

Persoalan krisis identitas yang terjadi pada diri remaja dalam hubungan antar 

manusia merupakan persoalan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia zaman ini. Remaja 



mengalami masa krisis dalam pencarian jati dirinya, yakni suatu masalah yang berkaitan 

dengan tugas perkembangan yang harus dilalui remaja. Keberhasilan menghadapi krisis 

akan meningkatkan rasa percaya diri dan mampu mewujudkan jati diri (self identity) dan 

sebaliknya jika tidak berhasil menghadapi krisis maka remaja akan mengalami 

kebingungan identitas (identity confution). Kebingungan identitas ini  akan menimbulkan 

banyak permasalahan dalam diri remaja, seperti perasaan tidak mampu, rendah diri, 

pesimis dan tidak percaya diri. Akibat dari kebimbangannya, remaja mengalami suatu 

kegoncangan yang berakibat pada timbulnya penarikan diri individu, remaja mengisolasi 

dirinya dari teman sebaya dan keluarga atau meleburkan diri dengan dunia teman 

sebayanya dan kehilangan identitas dirinya.  

Remaja yang tidak berhasil menyelesaikan krisis identitasnya akan mengalami 

banyak persoalan negatif yang berakibat pada diri remaja dan orang-orang di sekitarnya. 

Fenomena yang banyak terjadi pada remaja saat ini, adalah mengimitasi gaya dan 

perilaku orang lain sebagai model yang ditiru remaja walau pun bertolak belakang dengan 

gaya dan perilaku remaja tersebut sebelumnya. Permasalahan lain yang ditimbulkan dari 

kebingungan remaja akan jati dirinya adalah remaja telah kehilangan identitas dirinya. 

Remaja tumbuh menjadi individu tanpa karakter dan kepribadian yang mencerminkan 

identitas diri sejatinya. 

Berdasarkan analisa terhadap fenomena yang terjadi pada remaja, diperlukan 

upaya untuk membantu remaja dalam menghadapi masa krisis identitas yang dialaminya. 

Sehingga remaja yang tengah mengalami identity confution akan berhasil menyelesaikan 

krisis identitasnya. Keberhasilan menghadapi krisis akan meningkatkan dan 

mengembangkan kepercayaan dirinya sehingga jati diri remaja (self identity) terbentuk. 

Pendidikan karakter dikembangkan untuk membantu remaja dalam membentuk identitas 

dirinya. Melalui pendidikan akan dihasilkan anak didik yang kelak menjadi manusia 



pendukung norma, kaidah, dan nilai yang terinternalisasi dan dipersonifikasikan dalam 

tingkah laku setiap individu yang berkepribadian. Pendidikan karakter di sekolah 

diharapkan mampu membentuk sistem nilai yang dimiliki dan dihayati oleh siswa 

selanjutnya diwujudkan secara konsisten dalam perilaku, dan terbentuklah watak, 

identitas diri serta kepribadian siswa.  

Krisis identitas remaja yang terjadi, semakin hari semakin mengkhawatirkan, 

menjadi momok bagi orang tua dan juga para pendidik di sekolah. Remaja berada pada 

masa yang disebut oleh Stanley Hall (1904) sebagai masa badai dan tekanan (storm and 

stress), identitas diri remaja mengalami krisis, yang oleh Erikson (dalam Calvin S. Hall 

dan Gardner Lindzey, 1993) disebut sebagai masa crisis identity, remaja tidak mengerti 

bagaimana mereka harus menempatkan dirinya sebagai seorang anak, pelajar atau siswa, 

sebagai teman dan anggota masyarakat. Remaja menjelma menjadi sosok yang asing bagi 

diri dan keluarganya serta bingung akan jati dirinya sendiri sehingga mudah sekali 

terpengaruh teman. Remaja seringkali menganut faham dan memilih peran yang salah 

dalam pergaulan. Kenyataan yang tampak adalah kemampuan remaja dalam memilih 

peran dan menempatkan diri sesuai aturan yang berlaku sangatlah minim, sehingga tidak 

terbentuk kepribadian remaja yang berkarakter.   

Globalisasi yang terjadi telah menghadirkan implikasi-implikasi negatif bagi anak-

anak bangsa. Semakin mudahnya informasi dan teknologi melahirkan budaya instan 

terhadap masyarakat luas, terlebih remaja yang merindukan kebebasan, mengharapkan 

segala sesuatu dengan cepat dan mudah. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh alat 

teknologi ini ternyata berpengaruh besar terhadap perilaku, pola hidup, pandangan dan 

falsafah hidup serta nilai-nilai  dan identitas diri remaja. Budaya instan telah merasuki 

segala bidang kehidupan para remaja dewasa ini, seperti gaya hidup atau life style yang 

suka meniru (mengimitasi)  tingkah laku artis dalam dan luar negeri yang hedonis, urakan 



dan seronok, namun mereka menyebutnya sebagai “gaul” dan “funky”. Pergaulan remaja 

cenderung lebih bebas, begitu pula masalah kriminalitas remaja mulai dari tawuran, 

miras, hingga narkoba semakin meningkat. Persoalan tersebut merupakan cermin bahwa 

remaja sedang mengalami krisis identitas, dimana remaja tidak mengetahui siapakah saya, 

apakah yang ada pada diri saya, apa yang akan saya lakukan dengan hidup saya , apakah 

yang berbeda  dengan diri saya dan bagaimanakah caranya saya melakukan sesuatu 

sendiri?.Remaja bingung untuk mendapatkan solusi dari pertanyaan-pertanyaan mengenai 

konsep identitas tersebut. Erikson( dalam Gunarsa S. D, 1991)).   

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan 

bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect) dan tubuh anak. 

Bagian – bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan 

hidup anak-anak. Dalam Rencana Induk  (Grand Design) Pengembangan Pendidikan 

Karakter Bangsa Kementrian Pendidikan RI disebutkan ada 3 aspek pembentuk karakter 

luhur, yaitu : a) agama, pancasila, UUD 1945 dan UU Sisdiknas, b) teori pendidikan, 

psikologi, nilai dan sosial budaya, c) pengalaman terbaik dan praktik nyata. Kesepakatan 

nasional pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dibacakan pada 

akhir sarasehan tanggal 14 Januari 2010 memuat : a) pendidikan budaya dan karakter 

bangsa merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari pendidikan nasional secara 

utuh, b) pendidikan  budaya dan karakter bangsa harus dikembangkan secara koprehensif 

sebagai proses pembudayaan, oleh karena itu, pendidikan dan kebudayaan secara 

kelembagaan perlu diwadahi secara utuh, c) pendidikan budaya dan karakter bangsa 

merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, sekolah dan orang 

tua, oleh karena itu pelaksanaan budaya dan karakter bangsa harus melibatkan keempat 

unsur tersebut, d) dalam rangka merevitalisasi pendidikan budaya dan karakter bangsa 



diperlukan gerakan nasional guna menggugah semangat kebersamaan dalam pelaksanaan 

di lapangan.(Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2008).    

Pendidikan karakter yang diharapkan dapat membentuk identitas diri siswa  tidak 

semudah yang dibayangkan, perlu kajian dan analisa yang mendalam sehingga transfer 

nilai melalui pendidikan karakter dapat diterima dan mengenai sasaran. Perlu ada analisa 

mengapa Pendidikan Moral Pancasila yang kemudian berganti nama menjadi Pendidikan 

Kewarganegaraan belum memberikan kontribusi yang pasti pada terbentuknya  karakter 

dan kepribadian yang mencerminkan identitas diri dari anak didik. Pernyataan yang 

diajukan oleh Doni Koesoema (2007) tentang pendidikan karakter di Indonesia yang 

mengalami kemunduran karena telah kehilangan visi serta konsentrasi pendidikan lebih 

pada program jangka pendek, dan pendidik banyak dibebani tugas-tugas administratif 

perlu dicermati karena  peningkatan peran penting pendidikan karakter yang memiliki 

tujuan jangka panjang tidak dilalaikan sehingga hasilnya secara langsung dapat dirasakan.  

Menurut Megawangi (2010) dalam Konferensi Nasional Assosiasi Psikologi 

Pendidikan Indonesia dan Workshop Peran Pendidikan Dalam Pembangunan Karakter 

Bangsa, untuk menjadikan manusia yang cinta damai, jujur, bertanggung jawab menjaga 

lingkungan dan kualitas akhlak lainnya, adalah dengan menciptakan manusia-manusia 

indonesia yang batinnya hidup. Yaitu yang mampu memilih mana yang baik dan benar, 

mampu mengontrol dorongan-dorongan nafsu ketamakan, berfikir kritis, kreatif, beretos 

kerja tinggi, dan selalu berinisiatif untuk melakukan kebaikan dan berusaha untuk 

semakin lebih baik setiap harinya.Membangun manusia yang batinnya hidup mutlak 

diperlukan, sebagai fondasi penting bagi terbentuknya manusia-manusia yang berkarakter 

mulia. 

SMK Negeri 2 Malang, sebagai salah satu lembaga pendidikan formal di bawah 

naungan dinas pendidikan, merupakan sekolah yang memiliki salah satu misinya adalah 



membentuk siswa yang berbudi pekerti luhur. Budi pekerti luhur adalah sikap dan 

perilaku yang mencerminkan karakter manusia indonesia yang berbudaya, bermoral serta 

berakhlak mulia. Sejalan dengan apa yang dicanangkan Pemerintah melalui kementrian  

Pendidikan Nasional bahwa pendidikan karakter sejak tahun 2010 harus sudah bisa 

diterapkan di seluruh jenjang pendidikan. Menyikapi program pemerintah tersebut, 

sekolah sebagai institusi yang bersentuhan langsung dengan siswa berupaya untuk 

mencari konsep pengembangan pendidikan karakter yang sesuai dengan visi dan misi 

sekolah. Sekolah Menengah Kejuruan adalah sekolah setingkat SMA dimana usia siswa 

siswi SMK Negeri 2 Malang berkisar antara 15-18 tahun atau berada pada jenjang masa 

remaja yang penuh dengan gejolak pencarian identitas dan eksistensi dirinya. Menurut 

Erikson, masa remaja disebut sebagai masa krisis identitas diri.   

Fenomena yang terjadi di SMK Negeri 2 Malang yang peneliti temukan adalah 

banyaknya masalah remaja yang bersumber dari krisis identitas diri yang terjadi pada 

siswa. Remaja di SMK Negeri 2 Malang sebagian besar belum mampu menghadapi krisis 

identitas yang pada umumnya menurut Erikson dialami oleh remaja. Ketidakmampuan 

menghadapi krisis tersebut berakibat  pada timbulnya masalah-masalah dalam diri siswa, 

baik masalah pribadi maupun sosial. Siswa mengalami kebingungan akan jati dirinya, 

sehingga banyak remaja yang mencoba menemukan identitas dirinya dengan bergabung 

dan meleburkan diri dengan kelompoknya. Sebagian remaja di SMKN 2 Malang juga 

memilih mengisolasi diri dan menolak orang-orang di sekitarnya. Siswa yang tidak 

mampu menghadapi krisis identitasnya cenderung memiliki perilaku dan sikap yang 

negatif, seperti membolos, terlambat, tidak mematuhi tata tertib, berbohong, mencuri, 

pergaulan bebas, merokok dan minuman keras serta narkoba. Karakter yang positif 

sebaliknya ditunjukkan oleh sebagian kecil siswa yang telah mampu mengatasi krisis 

identitas dirinya.  



Oleh karena itu melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana 

kondisi obyektif identitas diri siswa dalam hal ini remaja, karena mereka berada pada 

masa transisi yang lebih unik dan penuh tekanan, mengapa krisis identitas dialami oleh 

remaja, serta konsep pendidikan karakter yang seperti apa yang dapat dikembangkan 

sehingga identitas diri  remaja  dapat terbentuk, tentunya dengan mempertimbangkan 

aspek psikologi perkembangan remaja yang unik, baik perkembangan fisik, kognitif, serta 

sosial-emosional remaja. 

 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah kondisi obyektif identitas diri dan karakter remaja di SMK Negeri 

Malang?. 

2. Bagaimanakah konsep pendidikan karakter yang dikembangkan di SMK Negeri 2 

Malang?.  

3. Bagaimanakah temuan konsep yang dapat dijelaskan dalam pengembangan pendidikan 

karakter yang sesuai bagi remaja dan dapat membentuk identitas diri remaja?. 

C. Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 
Untuk menjelaskan dan mengembangkan konsep pendidikan karakter yang 

sesuai bagi remaja dan dapat membentuk identitas diri remaja. 

2. Tujuan khusus 
 



a. Untuk menjelaskan kondisi obyektif identitas diri dan karakter remaja di SMK 

Negeri 2 Malang.. 

b. Untuk menjelaskan konsep pendidikan karakter yang dikembangkan di SMK 

Negeri 2 Malang. 

c. Menemukan konsep pengembangan pendidikan karakter yang sesuai bagi remaja 

dan dapat membentuk identitas diri remaja.  

D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritik 

a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan memberikan kontribusi 

ilmiah bagi wahana perkembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi pendidikan 

dan perkembangan, terutama yang berhubungan dengan perkembangan identitas 

diri remaja dan pendidikan karakter.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan reverensi bagi penelitian 

selanjutnya dalam pengembangan konsep dan model pendidikan karakter. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah: 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para remaja sebagai siswa 

dan guru sebagai pendidik serta konselor,  mengenai konsep pengembangan 

pendidikan karakter yang dapat membentuk identitas diri remaja yang sesuai 

dengan  masa perkembangan remaja, sehingga penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi bagi negara dan bangsa untuk menyiapkan generasi muda yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan generasi penerus yang memiliki 

karakter serta kepribadian yang unggul. 

b. Bagi Pemerhati Pendidikan: 



Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pendidikan karakter 

dan identitas diri remaja, serta menjadi acuan untuk pengembangan pendidikan 

karakter yang lebih ideal. 

E. Penegasan Istilah 

Penelitian tentang konsep pengembangan pendidikan karakter sebagai pembentuk 

identitas diri remaja dalam perspektif psikologi perkembangan Erikson dibatasi dalam 

penegasan istilah untuk menghindari adanya mispersepsi. 

1. Identitas Diri 

Identitas dapat diartikan sebagai suatu inti pribadi yang tetap ada, walaupun 

mengalami perubahan bertahap dengan penambahan umur dan perubahan lingkungan. 

Identitas merupakani cara hidup tertentu yang sudah dibentuk pada masa-masa 

sebelumnya dan menentukan peran sosial manakah yang harus dijalankan. Identitas 

adalah suatu hasil yang diperolehnya pada masa remaja, akan tetapi tetap masih akan 

mengalami perubahan dan pembaharuan. Identitas dialami sebagai persesuaian peranan 

sosial yang pada azasnya mengalami perubahan. 

Dari beberapa keterangan mengenai identitas dapat disimpulkan bahwa 

identitas merupakan suatu persatuan yang terbentuk dari azas-azas, cara hidup, 

pandangan-pandangan yang menentukan cara hidup selanjutnya. Persatuan ini 

merupakan inti pada seseorang yang menentukan cara meninjau diri sendiri dalam 

pergaulan dan tinjauannya ke luar dirinya. 

2. Krisis Identitas 

Menurut Erik Erikson, krisis berarti menunjukkan bahwa dirinya sedang 

berusaha mencari jati diri. Yang dimaksud dengan krisis (crisis) ialah suatu masalah 

yang berkaitan dengan tugas perkembangan yang harus dilalui individu, termasuk 

remaja. Keberhasilan menghadapi krisis akan meningkatkan dan mengembangkan 



kepercayaan dirinya, berarti mampu mewujudkan jati dirinya (self identity) sehingga 

ia merasa siap untuk menghadapi tugas perkembangan berikutnya dengan baik, dan 

sebaliknya, individu yang gagal dalam menghadapi suatu krisis cenderung akan 

memiliki kebingungan identitas (identity confution). Orang yang memiliki 

kebingungan ini ditandai dengan adanya perasaan tidak mampu, tidak berdaya, 

penurunan harga diri, tidak percaya diri, akibatnya ia pesimis menghadapi masa 

depannya. 

3. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter merupakan sebuah bantuan sosial agar individu itu dapat 

bertumbuh dalam menghayati kebebasannya saat hidup bersama dengan orang lain 

dalam dunia. Pendidikan karakter bertujuan membentuk setiap pribadi menjadi insan 

yang berkeutamaan. Pendidikan karakter oleh Arismantoro (2008) diartikan sebagai 

the deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character 

development. Hal ini berarti, guna mendukung perkembangan karakter peserta didik, 

seluruh komponen di sekolah harus dilibatkan. Sudrajat (2010) menyatakan bahwa 

pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga 

sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan 

untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan 

kamil. 

Pendidikan karakter tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan salah, 

namun juga menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik sehingga anak menjadi 

paham (domain kognitif), tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan 

(domain afektif) nilai yang baik, lalu dapat melakukannya (domain psikomotor).     



Pendidikan karakter merupakan dinamika pengembangan kemampuan yang 

berkesinambungan dalam diri manusia untuk mengadakan internalisasi nilai sehingga 

menghasilkan disposisi aktif dan stabil dalam diri individu. Dinamika ini membuat 

pertumbuhan individu menjadi semakin utuh. Unsur-unsur ini menjadi dimensi yang 

menjiwai proses formasi setiap individu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


