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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pembangunan nasional dalam segala aspek yang telah dilaksanakan 

selama ini mengalami beberapa kemajuan. Namun, di tengah-tengah kemajuan 

tersebut terdapat dampak negatif yang ditimbulkan, yakni terjadinya pergeseran 

nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pergeseran nilai ini 

tampak dalam kehidupan masyarakat seperti penghargaan terhadap nilai budaya 

dan bahasa, nilai solidaritas sosial, musyawarah mufakat, kekeluargaan, sopan 

santun, kejujuran, rasa malu, dan rasa cinta tanah air yang semakin memudar 

(Masita, 2012:302). 

 Para tokoh pendiri bangsa menyadari bahwa, setidaknya, terdapat tiga 

tantangan besar yang akan dihadapi negeri ini ke depan. Pertama adalah 

mendirikan negara yang bersatu dan berdaulat agar bisa menjadi bangsa yang 

kokoh dalam menghadapi perubahan zaman, kedua adalah membangun bangsa 

agar senantiasa melakukan pembangunan sebagai usaha menyejahterakan 

masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai yang melandasi sebuah tatanan 

kehidupan masyarakat, dan ketiga adalah membangun karakter bangsa untuk 

membina dan mengembangkan karakter warga negara sehingga mampu 

mewujudkan masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan 

yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta 
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berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamator Indonesia Ir. 

Soekarno menegaskan bahwa “Bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan 

pembangunan karakter (character building) karena character building inilah yang 

akan membuat Indonesia menjadi bangsa besar, maju, dan jaya, serta bermartabat. 

Kalau character building ini tidak dilakukan, maka bangsa Indonesia akan 

menjadi bangsa kuli” (Samani, 2012:1). 

 Karakter merupakan suatu fondasi kehidupan bangsa. Karakter bagi 

sebuah bangsa berfungsi untuk memberikan arahan kemana bangsa harus menuju, 

bagaimana cara mencapai tujuan itu, apa yang harus dikaji dan dipegang teguh, 

dan sebaliknya apa yang harus dihindari dan dibuang jauh-jauh. Suatu bangsa 

akan hancur jika tidak dilandasi oleh karakter yang kuat, dan untuk menjadi 

bangsa yang kokoh, global, serta beradab maka diperlukan karakter yang kuat 

(Samani, 2012:3). 

 Manusia yang berkarakter adalah individu yang mengetahui tentang 

kebaikan, menginginkan dan mencintai kebaikan serta melakukan kebaikan 

(Latifah, 2009:35). Thomas Lickona dalam Mukhibat (2012:251) menyatakan 

beberapa nilai kebaikan yang perlu dihayati dan dibiasakan dalam kehidupan 

peserta didik antara lain kejujuran, kasih sayang, pengendalian diri, saling 

menghargai atau menghormati, kerjasama, tanggung jawab, dan ketekunan. 

 Proyeksi abad ke-21 ada tiga komponen usaha yang mendasar yakni 

karakter, kompetensi 4 c dan literasi. Karakter terdiri atas dua macam yaitu 

karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral terdiri dari nilai-nilai 

religiusitas, iman, dan takwa, jujur, rendah hati  yang terealisasi dalam perilaku 
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berupa sikap kejujuran, kesederhanaan, saling menyayangi sesama makhluk 

hidup, tanggung jawab dan lainnya. Karakter kinerja terdiri dari sikap kerja keras, 

ulet, tangguh, tuntas, serta tidak mudah menyerah dalam menghadapi segala 

keadaan. Kedua jenis karakter ini saling membutuhkan satu sama lain dalam 

artian moral tanpa kinerja akan menjadi hal yang sia-sia begitupun sebaliknya 

(Youtube, 2018).  

 Pada abad ke-21 masyarakat Indonesia menghadapi  perubahan yang 

signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dimensi perubahan tersebut antara 

lain mencakup aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan keagamaan. Beragam 

perubahan yang terjadi secara tidak langsung akan memberikan dampak terhadap 

pola hidup maupun sikap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan tidak saja 

bersifat positif, namun juga dapat berdampak negatif ( Kusnato, 2017:247). 

 Dampak positif yang terjadi pada abad ke-21 dalam aspek pendidikan 

yaitu pelaksanaan pembelajaran yang melingkupi interaksi antara pendidik dan 

peserta didik, tidak lagi menjadi sebuah interaksi yang kaku, membosankan, dan 

menakutkan yang dapat ditemukan dalam lingkup sekolah seperti tahun-tahun 

sebelumnya. Seperti contohnya  guru sudah menggunakan metode dan media 

pembelajaran yang beraneka ragam, begitupula siswa juga telah dapat mengakses 

bahan yang akan diajarkan oleh guru sebelum kegiatan belajar mengajar 

dilaksanakan (Setyowati, 2017:161). 

 Sebaliknya, dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat dari 

perubahan sosial saat ini antara lain, kenakalan remaja yang didominasi oleh 

perilaku tawuran antar pelajar yang pada umumnya dipicu oleh masalah ringan, 
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pemakaian jenis obat terlarang (narkotika) di kalangan peserta didik, fenomena 

bullying sebagai penanda kekuatan sebuah komunitas/kelompok dalam 

lingkungan satuan pendidikan, pergaulan bebas (werternisasi) yang semakin hari 

mengikis identitas jati diri kebangsaan negara Indonesia, serta kurangnya 

kepercayaan diri peserta didik (kecurangan) dalam mengerjakan soal ujian sebagai 

hasil evaluasi pembelajaran yang ditempuhnya. 

 Untuk menangani beragam persoalan di atas, penerapan pendidikan 

karakter menjadi suatu keharusan sejak dini dikarenakan “character education is 

an education that develops the cultural values and character of the nation in the 

student themselves, so that they have and apply these values in their life as 

members of society and nitizens who are religious, productive, and creative” 

(Putro, 2017:146). Hal ini berarti bahwa pendidikan karakter merupakan  

pendidikan yang berfokus pada pengembangan segala hal yang berkaitan dengan 

nilai-nilai budaya, dan karakter bangsa pada diri siswa. Pengembangan tersebut 

bertujuan agar peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai budaya dan karakter, 

dalam kehidupan mereka baik sebagai anggota masyarakat, serta individual yang  

berkarakter religius, produktif, dan kreatif. 

 Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah salah satu solusi 

yang diusung Kemendikbud, guna menyelamatkan negara ini dari fenomena 

degradasi moral, yang menjangkiti generasi muda saat ini.  PPK merupakan 

program dalam mewujudkan generasi bangsa yang berbudaya luhur melalui 

penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 
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menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab yang terimplementasi dalam 

program Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler di lingkup satuan 

pendidikan (Salinan Perpres No. 87, 2017). Karakter yang utuh mencakup seluruh 

potensi manusia baik dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, hal tersebut 

dapat dicerminkan melalui keselarasan dan keharmonisan dari olah hati (spiritual 

and emotional development), olah pikir (intellectual development), olah raga 

(physical and kinestetic development), dan olah rasa (affective and creatifity 

development) (Hariadi, 2014:99). 

 Menurut Kesuma dkk dalam Ramdhani (2014:28), pendidikan karakter 

merupakan pengembangan kemampuan pada diri peserta didik, untuk senantiasa 

berperilaku baik dalam segala kondisi, dengan memiliki berbagai kemampuan 

yang akan menjadikan manusia tersebut sebagai makhluk yang berkeyakinan 

teguh (tunduk patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa), jujur dalam perkataan dan 

perbuatan, serta dapat menjadi sosok terpercaya dalam mengemban sebuah 

amanah. 

 SMK Negeri 2 Batu merupakan salah satu satuan pendidikan yang telah 

menerapkan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dengan visi untuk 

mewujudkan sekolah kejuruan unggul berwawasan IMTAQ dan IPTEK. SMK  

Negeri 2 Batu juga menerapkan sistem manajemen mutu dengan prinsip GREEN 

APPLE  yakni gerakan dengan komitmen tinggi, responsif dan fokus pada 

pelayanan etika dalam berperilaku, efektif dan efisien menggunakan waktu, niat 

tulus dan ikhlas menjalankan tugas, akhlak mulia dalam perbuatan, peduli 
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lingkungan kerja, profesional dalam tugas, luas dan arif dalam berpikir, dan etos 

kerja cerdas berlandaskan spritual. 

 Adapun program yang diterapkan yaitu budaya 5 S (senyum, sapa. Salam, 

sopan dan santun), apel pagi dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia 

raya, berdoa sebelum dan sesudah proses pembelajaran, literasi, sholat dhuha, 

sholat dzuhur dan asar secara berjamaah, kegiatan ekstrakurikuler yakni kegiatan 

pramuka, PMR, jurnalistik, olahraga, seni tari dan lain-lain, adanya kotak 

kejujuran bagi siswa yang menemukan barang bukan miliknya sebagai sarana 

latihan bagi siswa dalam mengimplementasikan karakter jujur yang telah di 

pelajari dalam pelajaran keagamaan,  serta program bakti sosial yang dilaksanakan 

sekali dalam setahun di bawah naungan Waka kesiswaan, Tim akhlak Mulia dan 

Tim Komdis (Komisi Disiplin). 

 Berdasarkan beberapa landasan pemikiran yang telah dipaparkan diatas, 

peneliti terinspirasi untuk mengkaji, memahami, dan menuangkan ide bagi dunia 

pendidikan, yang sedang mengalami kemunduran terutama dalam bidang 

moralitas seorang individu, serta sejauh mana sumbangsih yang diberikan 

program penguatan pendidikan karakter terhadap kesuksesan tujuan pembelajaran 

abad ke-21.  

 

B.  Rumusan Masalah 

a. Apa saja karakter yang diperkuat di SMK Negeri 2 Batu? 

b. Mengapa SMK Negeri 2 Batu memandang penting memberikan penguatan 

pendidikan karakter? 
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c. Bagaimana implementasi program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di 

SMK Negeri 2 Batu? 

 

C. Tujuan 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan karakter yang diperkuat di SMK Negeri 2 Batu. 

b. Untuk mendeskripsikan urgensi dalam penerapan program penguatan 

pendidikan karakter (PPK) di SMK Negeri 2 Batu. 

c. Untuk mendeskripsikan implementasi program PPK di SMK Negeri 2 Batu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan 

dalam ranah pendidikan, khususnya yang berkesinambungan dengan 

pembiasaan komponen karakter yang baik di dalam kepribadian 

peserta didik yang diimplementasikan dalam gerakan program 

penguatan pendidikan karakter (PPK). 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi 

para peneliti yang ingin melaksanakan penelitian dengan tema yang 

sama. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber inspirasi bagi para 

pelaksana dan pemerhati terhadap program penguatan pendidikan karakter. 
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E. Batasan Istilah 

1. Implementasi 

 Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya 

dilaksanakan setelah perencanaan sudah dianggap matang. Menurut 

Nurdin Usman implementasi bermuara pada aktivitas berupa aksi, 

tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem impelementasi, sebuah 

kegiatan yang terencana sebagai upaya untuk mencapai tujuan kegiatan 

(Usman, 2002:70). Dalam skripsi ini peneliti membatasi ruang 

implementasi hanya pada program-program yang dilaksanakan sekolah, 

sebagai upaya untuk pengembangan, serta penguatan karakter dalam diri 

peserta didik.  

2. Pendidikan Karakter  

 Pendidikan karakter adalah segala bentuk upaya yang dirancang 

dan dilaksanakan secara sistematis untuk menanamkan nilai-nilai perilaku 

peserta didik yang berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 

sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam 

pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-

norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat (Hariadi, 

2014:96). Dalam skripsi ini peneliti membatasi penerapan pendidikan 

karakter di dalam lingkup lingkungan sekolah, serta interaksi antara 

pendidik dan peserta didik sebagai upaya untuk menginternalisasikan 

nilai-nilai karakter dalam diri peserta didik. 
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3. Penguatan Pendidikan Karakter

Menurut Usman (2006:80) penguatan (reinforcement) adalah 

segala bentuk respon, apakah bersifat verbal ataupun nonverbal, yang 

merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku 

siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik (feed 

back) bagi siswa atas perbuatannya sebagai suatu tindakan dorongan 

ataupun koreksi. Penguatan dikatakan juga sebagai respon terhadap 

tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya tingkah 

laku tersebut. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mengganjar atau 

membesarkan hati siswa agar mereka lebih giat berpartisipasi untuk 

interaksi dalam belajar mengajar. 

Penguatan pendidikan karakter (PPK) adalah program pendidikan 

di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati 

(etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi), 

dan olah raga (kinestetik) sesuai dengan falsafah pancasila (Setiyowati, 

2017:162). Dalam skripsi ini peneliti akan melakukan pengamatan 

terhadap penerapan program penguatan pendidikan karakter (PPK) 

berdasarkan jenis karakter apa saja yang diterapkan, serta  

mendeksripsikan urgensi dari beberapa program dalam penguatan 

pendidikan karakter di sekolah tersebut. 


