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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki 

jumlah penduduk yang tinggi. Dari tahun ke tahun pertumbuhan penduduk di 

Indonesia selalu mengalami peningkatan yang pesat. Survei terakhir pada tahun 2010 

tentang penduduk Indonesia mengungkapkan bahwa jumlah penduduk Indonesia 

mencapai 237,6 juta jiwa atau naik 1,49 persen dibandingkan pada tahun 2000 (mkl / 

dnl, detik.com: 2014). 

Berdasarkan data tersebut, maka Indonesia memiliki tujuan untuk 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk menghasilkan kualitas 

SDM (sumber daya manusia) juga memiliki proses yang panjang yaitu dengan 

membina, mendidik manusia dari usia dini sampai usia produktif. Maka pendidikan 

merupakan kunci utama dalam membentuk dan melahirkan SDM yang berkualitas 

demi kemajuan dari bangsa. Karena akani ada saatnya negara akan dipimpin oleh 

generasi penerus bangsa yang akan menggambarkan potret dari negara itu. 

Pendidikan di Indonesia saat ini secara terus menerus tengah melakukan 

berbagai perubahan dalam rangka mewujudkan misi dari diadakannya pendidikan 

yang sudah dicanangkan. Perubahan dari metode, media pembelajaran, bobot 

pembelajaran, hingga kurikulum yang sering mengalami perubahan. Sebagai sektor 

utama penyelenggara pendidikan, pemerintah selalu berusaha melakukan sesuatu 
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yang baru dalam mengembangkan kompetensi pelajar supaya menjadi seorang yang 

siap dalam menghadapi tantangan zaman dan juga mampu untuk hidup di lingkungan 

luas. 

Salah satu perubahan yang sering dilakukan pemerintah dalam dunia 

pendidikan adalah perubahan sistem pendidikan, diantaranya kurikulum. Menurut 

Soedijarto, Bangsa Indonesia telah banyak mengalami perubahan kurikulum, di 

antaranya kurikulum 1947, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1997, 2004, 2006, 

dan terakhir 2013.Walaupun sistem pendidikan sudah sering diperbaiki dari waktu ke 

waktu, tapi pendidikan di Indonesia masih belum dapat dikatakan sukses dalam 

menjalankannya (Muhammedi, 2016: 49). 

Ditambah lagi, saat ini problem yang dialami pelajar adalah mudah marah dan 

terprovokasi yang tidak terkendali sehingga berujung pada tawuran antar pelajar 

seperti yang seringkali diberitakan di media televisi dan media cetak. Akhirnya 

muncul stigma bahwa pelajar zaman sekarang sedang mengalami degradasi karakter 

yang sangat miris serta dampak dari masuknya westernisasi. Banyak pelajar yang 

melakukan tindak kriminalitas, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar 

sekolah. Maka, secara tidak langsung sekolah dianggap sebagai pelaku utama dari 

terjadinya degradasi karakter ini. 

Krisis tersebut bersumber dari krisis moral dan karakter  yang sangat 

berhubungan erat dengan pendidikan. Krisis karakter disebabkan oleh kerusakan 

individu-individu masyarakat yang terjadi secara kolektif sehingga menjadi budaya 
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bagi generasi sekarang ini. Karena karakter bangsa ditentukan dari ciri khas manusia 

di bangsa tersebut. Berdasarkan fakta sejarah bangsa Indonesia telah terjajah selama 

lebih dari tiga abad lamanya. Akhirnya, lahir ciri khas/ karakter dari pendudukan 

bangsa Indonesia, yakni karakter penduduk terjajah. (Fitri, 2012: 10-11). 

Menurut Ali Abdul Halim Mahmud, bahwa krisis yang dialami bangsa 

Indonesia saat ini adalah minimnya pengaplikasian nilai penting moral positif yang 

dikarenakan tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, akhirnya menyebabkan 

gampangnya seseorang menampakkan moral yang buruk yang persis dijelaskan 

didalam kitab suci Al-Quran dan Hadits: 

 

 

 

 

“ Dan sesungguhnya keabnyakan dari manusia benar-benar hendak 

menyedatkan otang  lain, dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesunggnya 

Tuhanmu Dialah Allah yang lebih mengetahui orang-orang yang melalumpaui 

batas.”. QS. Al-An‟am [6] : 119) (Tim DISBINTALAD, Al-Quran dan Terjemah 

Indonesia, 2002: 261). 

Lickona (dalam Fitri, 2011: 125) menyatakan bahwa terdapat sepulu tanda 

kehancuran suatu bangssa yang berdampak pada karakter siswa, antara lain: (1) 

meningkatnya tindak kekerasan dikalangan ramaja; (2) terlalu sering menggunakan 
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bahasa dan kata-kata yang tidak sesuai; (3) pengaruh dari teman sebaya yang kuat 

dalam berperilaku; (4)meningkatnya tindakan yang dengan sengaja merusak diri; (5) 

pedoman berperilaku baik dan buruk semakin hilang; (6)semangat kerja/ kerjasama 

menurun; (7) sifat menghormati kepada orangtua, guru, ataupun orang yang lebih tua 

semakin rendah; (8)tanggung jawab individudan masyarakat luas juga semakin 

rendah; (9) kebohongan yang semakin menjadi kebiasaan; (10) sifat saling curiga, 

kebencian, dan balas dendam muncul antara sesama. 

Jika ranah pendidikan dipandang gagal dalam membangun SDM bangsa 

dengan karakter yang berkualitas, berarti terdapat kesalahan dalam sistem pendidikan 

Indonesia saat ini. Pendidikan saat ini sedang mengalami ‘penyakit’ disorientasi 

pendidikan. Penelitian Elkind meneliti bahwa Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD), 

seorang anak yang dipaksakan untuk menguasai kecerdasan kognitif akan sering 

mengalami stress karena adanya ketidaksesuaian dengan masanya yang sebetulnya 

harus banyak bermain dan bereksplorasi.. Dan kesuksesan dari proses pendidikan 

adalah dari angka dan rangking, bukan dari proses belajar anak. Maka dari mindset  

seperti itu akan menyebabkan orangtua akan menargetkan angka dan rangking yang 

tinggi sebagai target utama dari anaknya, sehingga porsi hak anak untuk bermain 

menjadi hilang (Fitri, 2012 : 12). 

Padahal sepanjang sejarah dalam dunia pada hakekatnya pendidikan memiliki 

2 tujuan, yaitu: membantu mereka menjadi manusia baik dan membantu manusia 

untuk menjadi cerdas. Seperti yang sudah dipaparkan dalam UU No. 20 tahun 2003 
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tentang sistem pendidikan nasional pasal 3, dijelaskan bhwa pendidikan memiliki 

fungsi dalam mengembangkan potensi pelajar dan juga membentuk karakter pelajar 

serta memperbaiki peradaban bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan misi 

mencerdaskan kehidupan. Sejatinya pendidikan juga memiliki tujuan dalam 

menanamkan, membentuk dan meningkatkan dimensi spiritualitas dari manusia. 

Artinya, selain meningkatkan potensi dan membentuk karakter, pendidikan juga 

memiliki peranan penting dalam melahirkan manusia yang beriman, bertaqwa kepada 

Tuhan yang Maha Esa, akhlak mulia,berilmu, tanggap dan cakap, kreatif,mandiri, dan 

menjadi penduduk yang demokratif serta bertanggngjawab sehingga ia akan 

mengetahui tentang dirinya dan tujuan ia hidup (Dalyono, 2017: 34). 

Pandangan ilmu filsafat tentang pendidikan memiliki makna memanusiakan 

manusia. Artinya, pendidikan adalah wadah khusus bagi manusia untuk menempa, 

belajar, dan membentuk dirinya menjadi hakikat manusia seutuhnya.Karakter sebagai 

suatu kondisi yang diterima tanpa kebebasan yang berarti (given), dan karakter yang 

diterima sebagai kemampuanseseorang untuk secara bebas mengatasi keterbatasan 

kondisinya. Karakter identik dengan jati diri setiap individu. Jati diri bagi manusia 

adalah inti dari kualitas batiniah/ rohani, tentang cara berpikir, berperilaku serta 

bekerja sama dengan makhluk lainnya dimanapun berada (Masdukin, 2013: 2-3). 

Menurut Samami dan Hariyanto (dalam Fitri, 2017: 269-270), karakter 

dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun kepribadian seseorang yang terbentuk 

dengan baik karena pengaruh keturunan ataupun lingkungan yang membedakan 
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dnegan orang lain, serta diwujudkan dengan orang lain serta diwujudkan dalam sikap 

dan prilaku kehidupan seharii-hari. 

Pendidikan karakter adalah usaha aktif untuk menciptakan dan membentuk 

kebiasaan (habit) sehingga sifat dan sikap akan terukir dari sejak dini, agar dapat 

mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemeblajaran karakter dapat 

dipraktikkan melalui dua pendekatan, yakni pendektan praktis dan esensial. 

Pendekatan praktisnya berpusat pada pelatihan sifat dan sikap yang diharapkan 

menjadi perilaku anak. Sedangkan pendekatan esensial adalah tentang menyiapkan 

kepribadian sebagai tempat inti dari karkater itu sendiri. Kemdikbud membuat desain 

pendidikan karakter dengan menyiapkan daftar sifat yang harus diaplikasikan sekolah 

dan dimiliki oleh siswa (Fitri, 2012:21). 

Pendidikan karakter membiasakan pelajar dalam membentuk pola pikir dan 

pola tingkah laku sehingga anak tersebut bisa menjadi individu yang mandiri dan juga 

bisa berkolaborasi dalam berkeluarga, bermasyarakat, ataupun bernegara dan juga 

untuk mengajarkan bagaimana memecahkan masalah dengan keputusan yang sudah 

dibuat dan juga dapat mempertanggung jawabkan hal tersebut. Pada intinya, adanya 

pendidikan krakter dalam lingkungan sekolah adalah untuk membimbing pelajar 

untuk berpikir, bertindak cerdas sehingga mampu mengatasi masalah yang 

dihadapinya ataupun membantu yang lain dalam memecahkan masalah (Octavia, 

2017:114). 
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Sejatinya pendidikan karakter dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran, 

melalui penanaman nilai dari budaya sekolah, dan juga ke dalam kegiatan 

intrakurikuler, ekstrakurikuler ataupun kokurikuler sekolah. Akhirnya, pembelajaran 

nilai karakter tidak hanya berfokus pada tataran kognitif saja, tetapi lebih kepada 

internalisasi dan pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari anak (Yetri, 

2017:269). 

Bapak pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantoro berpendapat bahwa suatu 

lembaga pendidikan berupaya dalam memanjukn dan mengembangkan intelektual, 

fikiran serta olah tubuh siswa, supaya dapat mencapai kehidupan yang sempurna, 

yaitu hidup dan menghidupkan generasi yang selaras dalam memajukan lingkungan. 

Disamping itu, karakter merupakan faktor utama dalam melahirkan SDM yang 

kompeten, berkualitas, unggul dan siap memikul beban untuk membangun bangsa 

lebih baik. Namun sayangnya sekolah yang ada di Indonesia masih menomor satukan 

aspek pengetahuan (transfer of knowledge) dari pada mengajarkan nilai (transfer of 

value). Banyak sekali siswa mendapatkan nilai 9-10 dalam pelajaran agama dan 

pendidikan kewarganegaraan tetapi belum tentu mempunyai karakter yang selaras 

dengan nilai yang didapatnya (Dalyono, 2017:34). 

Pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih banyak yang menomor satukan 

kecerdasan akan teori sebagai tolok ukur keberhasilan suatu pendidikan, yang mana 

ketika peserta didik sudah lulus tidak ada soft skill atau keterampilan yang dimiliki. 
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Terkait hal itulah sistem pendidikan di Indonesia sering kali mengalami perubahan, 

baik dari penilaian pembelajaran sampai dengan perubahan dari kurikulumnya. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, 

mencetuskan program pendidikan baru yang bertujuan menyeimbangkan tentang 

kecerdasan kognitif, afektif, dan psikomotorik, yakni konsep pendidikan baru dengan 

istilah Full Day School. Dengan adanya konsep ini diharapkan peserta didik akan 

lebih fokus mengembangkan potensi dirinya di ranah sekolah. Karena, waktu yang 

dihabiskan di sekolah lebih banyak dan porsi dari pembelajaran yang didapatkan juga 

lebih banyak (Wicaksono, 2017:27). 

Peserta didik tidak hanya dipenuhi dengan pembelajaran di dalam kelas saja 

tetapi juga ada kegiatan di luar kelas yang berhubungan dengan psikomotor /bakat 

pelajar sehingga pembelajaran di sekolah tidak menjadi kegiatan yang membosankan. 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran lebih bersifat informal, tidak kaku, 

menyenangkan, serta memacu inspiratif peserta didik dan guru untuk memunculkan 

kreatifitasnya (PAIKEM), agar tercapai proses pembelajaran berkesan menyenangkan 

dan tidak membosankan (Utomo, 2016:45). 

Penguatan Pendidikan Karakter(PPK) adalah gerakan pendidikan di sekolah 

untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi antara olah hati(etik), olah rasa 

(estetis), olah pikir(literasi), dan olah raga (kinestetik) dengan dukungan pelibatan 

publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.Gerakan PPK yang 

sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Perpres RI. no. 87 tahun 2017 
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memiliki 5 karakter khusus yang menjadi fokusnya. Lima karakter khusus itu antara 

lain:(1) Religius;(2) Integritas;(3) Gotong royong;(4) Nasionalis; dan(5) Mandiri 

(Perpres R.I no. 87, 2017: 1-2). 

Gerakan PPK menempatkan pendidikan karakter sebagai utama atau inti 

pendidikan sehingga di dalam lembaga pendidikan, pendidikan karakter menjadi 

poros utama pelaksanaan pendidikan dasar danmenengah. Gerakan PPK juga perlu 

memperluas, mengintegrasikan, memperdalam, dan sekaligus menyelaraskan 

berbagai program dan kegiatan pendidikan karakter yang sudahdilaksanakan sampai 

sekarang (Yetri, 2017:271). 

Penguatan Pendidikan Karakter(PPK) dilaksanakani dengan menerapkan 

nilai-nilai Pancasilai dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, 

jujur, toleran, disiplin, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, 

peduli lingkungan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, bekerja keras, 

kreatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, dan bertanggung jawab (Perpres 

R.I no. 87, 2017: 1). 

Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 2 Batu merupakan salah satu 

lembaga pendidikan Islam swasta yang memiliki visi pendidikan yang 

menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Visi tersebut adalah 

“Berprestasi, Beriman, dan Berakhlak Mulia dengan aspek pendidikan yang mengacu 

pada norma-norma Islam dengan standart Al-Quran dan As-Sunnah”. Tidak hanya 

fokus kepada “memintarkan” peserta didik, tetapi juga melahirkan peserta didik yang 
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mampu bersaing dalam kecerdasan intelektual dan kecerdasan religiusitas. Untuk 

mendukung tercapainya visi tersebut, selain penanaman nilai-nilai melalui 

pembelajaran regular, sekolah melaksanakan program Penguatan Pendidikan 

Karakter (PPK). Pelaksanaan PPK di SMP Muhammadiyah 2 Batu 

diimplementasikan melalui kegiatan kokurikuler, seperti: Student Journey,Program 

Literasi, Kultum Wajib, Tuntas Tugas, dan pembelajaran Kontekstual. Progam 

tersebut diharapkan mampu menggugah serta menjembatani para peserta didik dalam 

memiliki keunggulan iman, ilmu dan amal.Melihat pelaksanaan program Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) di sekolah tersebut sebagai sarana pembentukan peserta 

didik yang unggul dalam iman, ilmu dan akhlak, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di 

SMP Muhammadiyah 2 Batu. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, ada beberapa masalah yang akan dikaji, 

antara lain: 

1. Apa saja karakter yang diperkuat di SMP Muhammadiyah 2 Batu? 

2. Apa alasan SMP Muhammadiyah 2 Batu mengintegrasikan PPK ke dalam kegiatan 

kokurikuler? 

3. Bagaimana hasil pelaksanaan PPK di SMP Muhammadiyah 2 Batu melalui kegiatan 

kokurikuler? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana rumusan masalah diatas, pada penulisan ini peneliti merumuskan tujuan 

penulisan dalam hal ini: 

1. Mengetahui karakter yang diperkuat di SMP Muhammadiyah 2 Batu. 

2. Mendeskripsikan alasan SMP Muhammadiyah 2 Batu mengintegrasikan PPK ke 

dalam kegiatan kokurikuler. 

3. Mengeksplorasihasil pelaksanaan PPK di SMP Muhammadiyah 2 Batu melalui 

kegiatan kokurikuler. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun setelah penelitian ini berlangsung, diharapkan mampu memahaminya 

sehingga memberi manfaat sebagai berikut : 

a) Secara Teoritis 

1) Menambah wawasan ilmupengetahuan dalam bidangpendidikan khususnya yang 

berkaitan dengan program PPK di lingkungan sekolah. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, acuan, rujukan, dan bahan 

referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis. 

b) Secara Praktis 

Menjadi bahan referensi bagi calon pendidik dalam mengembangkan 

kurikulum, terutama kurikulum yang berlandaskan dengan pendidikan karakter untuk 
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membentuk sekaligus melahirkan generasi yang memiliki keseimbangan antara olah 

hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga. 

E. Batasan Istilah 

1. Penguatan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penguatan asal kata kuat 

yang memiliki arti banyak tenaga, mampu. Sedang “penguatan” adalah proses, cara, 

usaha menguatkan (KBBI, 2008: 860). 

Mengacu pada pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa penguatan adalah 

respons terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya 

kembali perilaku itu. Secara psikologis setiap orang mengharapkan adanya 

penghargaan terhadap suatu usaha bahwa hasil yang telah dilakukannya. 

2. Penguatani Pendidikani Karakter (PPK) 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan dibawah 

tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui 

perpaduan olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan keterlibatan dan 

kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari 

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).Dalam perpres nomor 87 tahun 2017 

pasal 6 PPK terintegrasi juga dalam tiga jenis kegiatan yaitu a). Intrakurikuler; b). 

Kokurikuler; dan c). Ekstrakurikuler. Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan 

Intrakurikuler dan Kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 

merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi 
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pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan (Perpres no.87 Tahun 2017: 12-13). 

3. Program Kegiatan Kokurikuler 

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih 

mendalami dan menghayati materi pengajaran yang telah dipelajari pada kegiatan 

intrakurikuler di dalam kelas, baik yang tergolong mata pelajaran inti maupun 

program khusus (Nurgiantoro, 1988: 5). 


