
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab I ini, dibahas dengan subbab-subbab sebagai berikut: (1) Latar Belakang 

(2) Rumusan Masalah (3) Tujuan Penelitian (4) Manfaat Penelitian (5) Pembatasan 

Masalah (6) Penegasan Istilah. 

A. Latar Belakang 

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai moral dan 

etika memerlukan seperangkat nilai sebagai materi pembelajaran sekaligus pesan 

yang hendak disampaikan kepada peserta didik. Sesuai yang tercantum pada Tujuan 

pendidikan  Indonesia yakni dalam  pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 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”. 

Pendidikan di indonesia sangat di butuhkan karena pendidikan yang baik yaitu 

berkaitan dengan kemampuan spiritual, kemampuan kognitif dan kemampuan 

psikomotorik, yang membuat mereka mampu mengantisipasi hari depan yang 

senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa dan 

negara. Winarno (2018:10). Menjelaskan Pendidikan juga sebagai alat untuk 

membangun karakter yang ada dalam peserta didik untuk menguatkan nilai-nilai 

luhur pancasila. Akhir- akhir ini banyak perbuatan kriminalitas yang terjadi di 
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negeri yang kita cintai ini seperti, perkelahian antar pelajar, tawuran, 

penyalahgunaan narkoba dan minum-minuman keras dan masih banyak lagi, 

kriminalitas yang terjadi di negeri ini, kurangnya pendidikan nilai membuat 

Kerusakan moral sudah merebak di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-

anak sampai orang dewasa. Dadan (2017:129), sehingga nilai-nilai pendidikan 

karakter juga perlu dalam pembentukan karakter peserta didik. Melemahnya nilai-

nilai Pancasila dikalangan pelajar menimbulkan banyaknya perilaku menyimpang 

yang dilakukan oleh peserta didik. Bila tidak ada penguatan nilai-nilai Pancasila 

dan kewarganegaraan serta perhatian dari orang tua maka peserta didik akan 

semakin terjerumus dalam permasalahan- permasalahan sosial yang ada di 

masyarakat. (Sobirin, 2015:7). 

Sekolah atau satuan pendidikan merupakan salah satu tempat yang sesuai 

dalam mengembangkan pembentukan karakter bagi peserta didik, sekolah juga 

memiliki peran dalam membentuk watak dan perilaku yang baik,  di lingkungan 

sekitar sekolah juga dapat menjadi tempat yang baik dalam membentuk karakter 

mandiri peserta didik dengan demikian kegiatan yang ada di sekolah seperti 

kegiatan pembelajaran, kegiatan intra maupun ekstra  disekolah dan budaya-budaya 

sekolah dapat di integrasikan dalam program pendidikan. (Supraptiningrum dan 

Agustina, 2015:220).  

Pemikiran peserta didik seiring berjalannya waktu mereka semakin kritis dan 

rasional mampu membangun sikap toleransi ditengah kondisi negara kita yang 

sekarang ini sedang mengalami banyak tantangan di berbagai aspek kehidupan 

berbangsa dan bernegara, kemandirian dapat berkembang dengan baik jika 

diberikan kesempatan untuk berkembang melalui latihan yang dilakukan secara 
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terus-menerus dan dilakukan sejak dini latihan tersebut berupa pemberian tugas 

tanpa bantuan. Kemandirian sangat diperlukan bagi seorang pengurus Ikatan 

Pelajar Muhammadiyah (IPM). Kemandirian dapat dilihat dari bagaimana cara 

mereka mempunyai rasa tanggung jawab, percaya diri dan teguh pendirian dalam 

merencanakan sesuatu berdasarkan kemampuan dan dapat mengambil risiko atas 

keputusan yang diambil.  

Karakter Kemandirian semakin luntur pada peserta didik karena mereka 

berfikir semua yang mereka inginkan dapat diperoleh dengan mudah sehingga 

karakter pada diri mereka mulai menurun, oleh sebab itu karakter mandiri 

memberikan sikap disiplin, pekerja keras dan kreatif bagi peserta didik yang sedang 

dalam proses pembelajaran di sekolah serta dapat dikembangkan dalam berbagai 

macam kegiatan, salah satunya yaitu kegiatan intrakulikuler. Kegiatan ini sangat 

penting dalam rangka membangun sikap Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, karena di dalam kehidupan berorganisasi di sekolah merupakan 

hal positif guna membentuk warga negara yang cerdas, berakhlaq, berilmu dan 

berprilaku baik seperti yang diharapkan oleh tujuan pendidikan. 

Penelitian ini mengambil objek Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) yang 

mempunyai banyak peranan dalam membantu kegiatan sekolah, Kenyataan di 

lapangan berdasarkan informasi dari guru pembiana, siswa belum sepenuhnya 

memiliki nilai kemandirian, khususnya pengurus IPM. Hal ini dapat dilihat dari 

permasalahan yang terjadi diantaranya adalah peserta didik tidak yakin pada 

kemampuan diri sendiri, peserta didik minta diarahkan guru secara terus menerus 

dalam kegiatan belajar, siswa membutuhkan dukungan dari orang lain yang 

berlebihan dalam menyelesaikan masalah sendiri, kurang mampu belajar mandiri, 
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siswa melaksanakan kegiatan harus atas perintah orang lain, siswa menggunakan 

waktu belajar di sekolah untuk bermain saat ada jam kosong, dan siswa masih 

kurang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan.  

Fenomena di atas menggambarkan bahwa nilai kemandirian dalam diri siswa 

belum berkembang secara optimal. Apabila keadaan yang seperti ini tidak segera 

ditangani, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa di 

sekolah. Sehingga perlu adanya upaya yang dilakukan untuk mendorong 

kemandirian siswa dalam belajar. Dalam Penelitian ini, peneliti sangat ingin tahu 

bagaimana peran Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dalam melaksanakan 

kegiatan yang mereka lakukan, serta tidak menghilangkan nilai-nilai pendidikan 

karakter salah satunya yaitu membentuk karakter mandiri pada peserta didik, oleh 

sebab itu perlunya penguatan pendidikan karakter yang harus diterapkan dalam 

Organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah tersebut. karena di sekolah peserta didik 

sangat patuh dan antusias dalam menaati peraturan dan melaksanakan berbagai 

kegiatan yang ada di IPM dengan baik. 

Mengacu pada pokok permasalahan dan latar belakang di atas, penulis ingin 

mengetahui lebih jauh untuk melakukan penelitian di sekolah SMP Muhammadiyah 

8 Batu dengan mengambil judul tentang “Peran Ikatan Pelajar Muhammadiyah 

(IPM) dalam Melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter untuk 

Membentuk Karakter Mandiri di SMP Muhammadiyah 8 Batu”. Penelitian ini 

diharapkan memberikan manfaat dan pembelajaran bagi dunia pendidikan 

khususnya dalam penguatan pendidikan karakter untuk membentuk karakter 

mandiri pada peserta didik.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dengan adanya nilai-nilai karakter 

yang mempunyai konsep dan model, yang akan membuat IPM semakin mencintai 

bangsa dan negaranya. Maka dari itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Peran Ikatan Pelajar Muhammadiyah dalam melaksanakan 

Penguatan pendidikan karakter untuk membentuk karakter mandiri di SMP 

Muhammadiyah 8 Batu? 

2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan nilai-nilai 

penguatan pendidikan karakter dalam membentuk karakter Mandiri melalui 

kegiatan berorganisasi di SMP Muhammadiyah 8 Batu.? 

3. Bagaimana solusi dalam melaksanakan penguatan pendidikan karakter untuk 

membentuk karakter mandiri di SMP Muhammadiyah 8 Batu.? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian yang dilakukan yaitu: 

1. Untuk Mengetahui bagaimana peran IPM dalam melaksanakan penguatan 

pendidikan karakter guna membentuk karakter mandiri di SMP 

Muhammadiyah 8 Batu. 

2. Untuk Mengetahui apa saja hambatan IPM dalam melaksanakan Penguatan 

Pendidikan karakter guna membentuk Karakter Mandiri di SMP 

Muhammadiyah 8 Batu. 

3. Untuk Mengetahui bagaimana solusi yang harus dilakukan IPM dalam 

penguatan pendidikan karakter guna membentuk Karakter Mandiri di SMP 

Muhammadiyah 8 Batu. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian dan tujuan penelitian di atas maka dapat dipaparkan manfaat 

penelitian sebagai berikut:  

1. Secara Teoretis 

a. Manfaat penelitian ini mampu menjadi dasar dalam penguatan nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam membentuk karakter mandiri melalui kegiatan 

Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) 

b. Manfaat Penelitian ini menjadi motifasi bagi suatu organisasi, sehingga 

tidak hilang akan pentingnya nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

membentuk karakter mandiri dalam kegiatan IPM 

2. Secara Praktis 

a. Manfaat bagi UMM, Mendapatkan informasi tentang proses pembelajaran 

 nilai-nilai pendidikan karakter dalam membentuk karakter mandiri melalui 

kegiatan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) 

b. Mendapatkan umpan balik tentang kompetensi akademik mahasiswa 

 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMM 

c. Wawasan baru tentang peran IPM dalam melaksanakan penguatan 

pendidikan karakter untuk membentuk karakter mandiri terhadap siswa. 

E. Batasan Penelitian 

Batasan masalah ini untuk membatasi cangkupan yang lebih luas dalam pokok 

rumusan masalah, sehingga peneliti bisa fokus dan terarah pada penguatan 

pendidikan karakter dalam membentuk karakter mandiri. Batasan masalah ini 

sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah pada 

penguatan nilai-nilai pendidikan karakter.  
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F. Penegasan Istilah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut ada beberapa definisi yang digunakan 

dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari beberapa 

kesalahpahaman yang terdapat dalam definisi yang terkait judul, antara lain: 

1. Nilai-Nilai Penguatan pendidikan karakter 

Kementrian pendidikan dan budaya (2017) menjelaskan Nilai-nilai 

pendidikan karakter yang terdapat pada Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan pada prinsipnya ada lima nilai utama karakter yang akan 

menjadi pedoman pelaksanaan penguatan pendidikan karakter (PPK) yang harus 

diketahui antara lain: (1) religius (2) integritas (3) nasionalisme (4) gotong 

royong (5) kemandirian. 

Zuriah (2017:163) Menyatakan bahwa peneguhan karakter bangsa dan 

pengembangan kewarganegaraan multikultural dapat dilakukan melalui model 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang menjadi sangat dibutuhkan dan 

menemukan momentumnya untuk kembali diintegrasikan, diperluas, diperdalam 

dan diselaraskan (sebagai upaya harmonisasi dan sinkronisasi) dalam praksis 

penguatan pendidikan karakter baik di kelas maupun di masyarakat sehingga 

menjadi warga negara yang beraklaq dan berilmu. 

Penjelasan yang sudah disampaikan tersebut bahwasannya kelima nilai 

karakter saling berinteraksi atau saling melengkapi antara satu dengan yang lain, 

sebagai pedoman/dasar pendidikan yang berkarakter agar menciptakan manusia 

yang mempunyai akhlaq, berilmu, dan mempunyai nilai yang baik di 

masyarakat, sesuai dengan penguatan nilai yang sudah dijelaskan di atas karena 

sudah mencangkup dalam kehidupan sehari-hari. 
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2. Karakter Mandiri 

Menurut Nasution dalam Geoffrey G. Meredith (2018:5) Mengatakan 

Kemandirian sebagai kepribadian atau sikap mental yang harus dimiliki oleh 

setiap orang yang di dalamnya terkandung unsur-unsur dengan watak-watak 

yang ada di dalamnya perlu dikembangkan agar tumbuh menyatu dalam setiap 

gerak kehidupan manusia. Asumsi tersebut menunjukkan bahwa kemandirian 

dapat menentukan sikap dan perilaku seseorang wiraswastawan yakni memiliki 

keberanian, keutamaan, serta kepercayaan dalam memenuhi kebutuhan dan 

memecahkan masalah hidup dengan ketekunan yang ada pada diri sendiri.  

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemandirian merupakan suatu 

kemampuan untuk mengendalikan dan mengatur pikiran, perasaan dan tindakan 

kita sendiri dan mengatasi perasaan negatif serta menghilangkan keragu-raguan 

pada diri kita, sehingga memberikan kita motivasi untuk selalu bekerja keras dan 

bertanggung jawab terhadap apa yang akan kita lakukan. 

3. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) 

Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai organisasi bertujuan untuk 

“Terwujudnya pelajar muslim yang berilmu, berakhlaq mulia, dan terampil 

dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai islam sehingga 

terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya.”.(pasal 6 D/ART). Oleh 

karena itu, IPM terpanggil untuk mendukung misi muhammadiyah dengan 

demikian kelahiran IPM mempunyai dua nilai strategis, pertama IPM sebagai 

aksentuator gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar dikalangan pelajar, kedua 

IPM sebagai lembga kaderisasi muhammadiyah yang dapat membawa misi 

Muhammadiyah pada masa mendatang. (Suroyo dalam Pajar 2017:7). 
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Pernyataan tersebut dikatakan bahwa adanya dakwah amar ma’ruf nahi 

munkar di harapkan para pelajar bisa membentuk pelajar yang berilmu, berakhlaq 

mulia, disimplin dan kreatif, dan tidak akan tercapai tanpa komunikasi yang baik, 

dengan kecakapan dalam mengatur dan memanajemen serta komunikatif dalam 

suatu organisasi, maka anggota penguruspun akan mengikuti perintah dari 

atasannya dan mengerti dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota. 

Apabila semua pekerjaan dilakukan secara baik, tidak pantang menyerah maka akan 

berhasil dan tujuan yang ingin dicapai akan memuaskan. 


