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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan karakter dimaknai sebagai upaya sungguh-sungguh dalam mendidik 

calon perserta didik untuk menjadikan kepribadian akhlak, watak, tabiat dan sifat 

yang baik. Kata baik tersebut memiliki indikator menjadikan perserta didik dapat 

mengambil keputusan dengan bijak dan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan 

bermasyarakat menurut (Megawangi, 2013:26). Mewujudkan pendidikan karakter 

adalah bukan hal yang mudah, butuh usaha untuk membentuk kebiaasaan supaya sifat 

perserta didik terukir sejak usia dini. Pendidikan karakter menanamkan pada perserta 

didik meliputi komponen pengetahuan, kesadaran dan tindakan yang dipadukan 

dengan ilmu pengetahuan yang dikemas dalam pembelajaran yang ada di sekolah 

ditanamkan pada nilai pendidikan karakter (Omeri, 2015:464). 

Pembelajaran sendiri yang di lakukan dalam sekolah pada penerapan 

pendidikan karakter merupakan kegiatan pembelajaran yang memadukan, 

memasukkan, dan menerapkan nilai-nilai diyakini baik dan benar dalam rangka 

membentuk, mengembangkan, dan membina tabiat atau kepribadian peserta didik 

sesuai jati diri bangsa, dalam kegiatan pembelajaran berlangsung di dalam maupun di 

luar kelas yang menjadikan peserta didik tidak hanya menguasai materi tapi juga 

menjadikan peserta didik mengenal, menyadari/peduli, dan menginternalisasikan 

nilai-nilai perilaku mencerminkan pendidikan karakter (Sulistyowati, 2012:127). 

Pembelajaran memiliki makna proses dalam mengatur, mengorganisasikan peserta 
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didik dalam mendorong dan menumbuhkan proses penanaman pendidikan karakter 

dengan dibimbimbing dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ditandai 

dengan adanya interaksi dilakukan dengan pengenalan nilai-nilai, pengintegrasian 

nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses 

pembelajaran baik yang berlangsung didalam maupun di luar kelas pada semua mata 

pelajaran (Julaiha:2014). Pembelajaran penguatan pendidikan karakter memliki 

makna sebagai (instruction) yang dikonsepkan dari mengajar (teaching) dan konsep 

belajar antara perserta didik (learning) yang artinya proses interaksi pada perserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang 

memiliki tugas masing-masing, antara pendidik dan perserta didik. Tugas pendidik 

mengajar dan tugas utama bagi peserta didik adalah belajar yang saling memberikan 

stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dorongan saat proses belajar.  

Proses pembelajaran dalam penguatan pendidikan karakter (Julaiha, 2014).  

dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pada semua 

mata pelajaran. Prinsip-prinsip yang membuat perencanaan pembelajaran, 

melaksanakan proses pembelajaran, dan evaluasi dengan prinsip pembelajaran 

kontekstual (Contextual Teachingand Learning) yaitu konsep belajar dan mengajar 

yang membantu guru dan siswa mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan 

situasi dunia nyata. Sehingga siswa mampu menghubungkan antara pengetahuan 

yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan 

harapan perserta didik tidak suka bertengkar, mencontek, malas dalam belajar, 

pornografi, penyalah gunaan obat-obatan yang jauh dari harapan sekolah dan orang 
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tua, akan tetapi menjadikan perserta didik memiliki nilai-nilai karakter Internasional 

di Thailand maupun Nasional di Indonesia. 

Pendidikan karakter Internasional yang ada di Thailand (KBRI Bangkok) 

adalah cinta kepada bangsa agama dan Raja, kejujuran dan intregritas, kedisiplinan 

diri, antusiame untuk belajar, kepatuhan terhadap prinsip filsafat kemandirian 

ekonomi, dedikasi dan komitmen dalam berkerja, menghargai nilai-nilai yang berlaku 

di Thailand. Nilai karakter Nasional dalam Pancasila di Indonesia terdiri atas: (1) 

Nilai religius dimaknai dengan cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama, 

kepercayaan, anti bullying dan kekerasan. (2) Nilai karakter nasionalisme bagaimana 

perserta didik berfikir dan bersikap yang menunjukan kepedulian dan penghargaan 

terhadap lingkungan, sosial, budaya, ekonomi. (3) Nilai karakter mandiri dimana 

sikap dan perilaku tidak tergantung pada orang lain, mempunyai etos kerja, 

profesional dan kreatif. (4) Nilai gotong royong Adanya tindakan menghargai 

semangat kerja sama dalam menyelesaikan persoalan bersama dan memberi bantuan 

atau pertolongan. (5) Nilai intregrasi dimana nilai tersebut menjadikan pokok perilaku 

perserta didik yang bisa dipercaya dalam konteks perkataan dan tindakan. Lima nilai 

pendidikan karakter berdasarkan Perpes Nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan 

pendidikan karakter (Wijoyo, 2018:305).  

Tujuan dalam penguatan pendidikan karakter ialah mengembangkan dan 

membentuk karakter dalam peradapan guna mengembangkan potensi pada perserta 

didik untuk memiliki taqwa, iman, berakhlak mulia, sehat, kreatif, berilmu, mandiri 

dan bertanggung jawab. Penguatan karakter harus dilakukan secara sistemastis 

berdasarkan penelitian di Harvad University Amerika (Muslich, 2018:84) kesuksesan 
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seseorang tidak ditentukan oleh pengetahuan dan hard skill akan tetapi lebih kepada 

soft skill. Dasar penguatan pendidikan karakter internasional yang didukung dari 

(KBRI Bangkok) salah satunya yaitu 1. Moralitas, etika, nilai-nilai yang diinginkan, 

harga diri, disiplin diri, ketaatan terhadap ajaran Buddha atau menurut kepercayaan 

seseorang dan prinsipprinsip Ekonomi Kecukupan; 2. Pengetahuan dan keterampilan 

untuk berkomunikasi, berpikir, memecahkan masalah, keterampilan teknologi know-

how, dan kecakapan hidup; 3. Kesehatan fisik dan mental yang baik, kebersihan dan 

preferensi untuk latihan fisik 4. Patriotisme, kesadaran akan tanggung-jawab dan 

komitmen sebagai warga negara Thailand dan anggota komunitas dunia, dan 

kepatuhan terhadap kehidupan demokratis dan bentuk pemerintahan di bawah 

monarki konstitusional, dan 5. Kesadaran akan perlunya melestarikan budaya 

Thailand dan kearifan lokal Thailand, perlindungan dan pelestarian lingkungan, dan 

pola fikir masyarakat dengan dedikasi untuk pelayanan publik untuk perdamaian dan 

co-eksistensi yang harmonis.  

Pengutan pendidikan karakter Nasional di Indonsia didasari oleh 4 aspek 

diantaranyta olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, olah raga dan memiliki 2 jenis 

penguatan pendidikan karakter yaitu: 1). Verbal biasanya diungkapkan dengan kata-

kata pujian, dukungan, pengakuan atau dorongan yang membuat perserta didik 

merasa puas dan berbesar hati. 2). Non-verbal biasanya tidak dilakukan dengan 

ungkapkan tetapi dengan mimik dan gerak badan, mendekati perserta didik, sentuhan 

dan biasanya dengan kegiatan menyengangkan. Penguatan nonverbal dibagi menjadi 

enam bagian: Gestural Rinforcement, Proximity Renforcement, Contact 

Reinforcement, Aktivity Reinforcemen, Token Reinforcement dan bagaimana guru 
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tidak menyalahkan perserta didik apabila perserta didik memiliki jawaban yang 

sebagian tidak benar dalam menjawab.  

Selanjutnya keterkaitan singkat antara mengajar dan belajar itulah yang disebut 

dengan pembelajaran menurut PP Nomor 32 Tahun 2013 (Sanjaya, 2011). 

Pembelajaran tersebut dapat ditingkatkan melalui langkah-langkah diantarnya: 1. 

Merancang dan merumuskan karakter apa saja yang nantinya berikan pada perserta 

didik. 2. Menyiapkan sumber daya dan lingkungan yang mendukung program 

pendidikan karakter melalui intregrasi mata pelajaran disertai indikator saat 

pembelajaran. 3. Memiliki komitmen antara kepala sekolah, guru dan staf yang ada di 

lingkungan sekolah berserta wali murid perserta didik dalam pencapaian indikator 

pendidikan karkater. 4. Melakukan pelaksanaan pendidikan karakter secara konsisten. 

5. Melakukan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan menurut (Sudrajat 

2012:52). Adanya langkah-langkah penguatan pendidikan karakter dapat diterapkan 

dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menciptakan penguatan pendidikan karakter 

di sekolah, perlu adanya keterlibatan kerja sama antara kepala sekolah dengan guru 

guna pengimplementasian dalam pembelajaan. Tugas kepala sekolah ialah mendesain 

budaya sekolah guna menjadi ciri khas dan keunggulan sekolah, sedangkan tugas 

guru adalah mengintegrasikan pada nilai karakter dalam pembelajaran di kelas serta 

mampu mengolah kelas agar program penguatan pendidikan karakter dapat terwujud 

(Wiyono, 2017). 

Tempat dimana mengembangkan dan menanamkan karakter dalam 

pembelajaran adalah sekolah, untuk mencari ilmu pengetahuan, mengembangkan 

nilai karakter dan membentuk karakter yang tepat. Proses pembelajaran penguatan 
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pendidikan karakter mempunyai beberapa tahapan diantaranya: perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi dari pelaksaan program nilai penguatan pendidikan karakter 

itu sendiri. Proses implementasi atau penguatan nilai-nilai pendidikan karakter ini 

yang dilakukan bulan Juli sampai tanggal Agustus 2019 di sekolah Yanna Wittaya 

School Thailand, dengan direktur atau kepala sekolah bernama Usman Chaesoh yang 

dibantu oleh staf-staf guru yang mengajar, jumlah 58 perserta didik. Di sekolah ini 

mempunyai beberapa program dan kurikulum yang berbeda dengan Indonesia. 

Berdasarkan uraian diatas, peniliti ingin mengungkapkan hal terkait dalam 

penguatan pendidikan karakter sekolah dasar dengan bantuan penguatan verbal dan 

nonverbal di sekolah dasar Yanna Wittaya School Amphoe Hat Yai, Songkla 

Thailand yang nantinya menjadikan rfrensi bagi sekolah dasar lainya mengenai 

penerapan penguatan pendidikan karakter yang ada di Thailand. Perbedaan antara 

penelitian yang dilakuakan oleh peneliti lain oleh Rosalina Helga Amazon tahun 2016 

berjudul “implementasi pendidikan karakter di sekolah dasar islam terpadu 

Hidayatullah Yogyakarta” hasil dari penelitian ini yaitu tentang susunan perencanaan 

dan evaluasi yang perlu dilakukan pada nilai pendidikan karkater dengan hambatan 

masing-masing dan solusi yang di upayakan di SDIT Hidayatullah Yogyakarta. 

Peneliti kedua mengenai “penerapan pendidikan karakter melalaui pembiasaan di 

SDN Mojorejo 2 Malang” oleh Siti Shafira Hasbiyah tahun 2016 UIN Malang, 

peneliti ini mengenai penanaman tentang pembiasaan karakter di sekolah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pelaksanaan penguatan pendidikan karakter sekolah sekolah dasar 

Yanna Wittaya School Amphoe Hat Yai, Songkla Thailand? 

2. Bagaiman penguatan nonverbal dan verbal pada penguatan pendidikan karakter 

sekolah dasar Yanna Wittaya School Amphoe Hat Yai, Songkla Thailand? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumasan masalah penelitian ini memiliki tujuan yaitu: 

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penguatan pendidikan karakter sekolah Yanna 

Wittaya School Hat Yai, Songkla Thailand. 

2. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan penguatan nilai pendidikan karakter dengan 

bantuan verbal dan nonverbal sekolah dasar Yanna Wittaya School Amphoe Hat 

Yai, Songkla Thailand. 

D. Manfaat Penelitian 

   Beberapa manfaat penelitian yang diharapkan peneliti ini sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

a. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu 

pendidikan karakter. 

b. Dapat menambahkan suatu gambaran terhadap penguatan pendidikan karakter 

yang terjadi diluar negri dan bisa menjadikan contoh untuk dilakukan di 

Indonesia. 

c. Dapat menjawab pertanyaan dan menjadikan pegangan gambaran tentang faktor 

yang mendukung penguatan pendidikan karakter dan faktor penghambatanya.  

2. Secara Praktis 
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a. Bagi Sekolah 

1) Memberikan gambaran bagaimana penguatan pendidikan karakter di sekolah 

tersebut dilakukan. 

2) Meningkatkan kesadaran bagi sekolah betapa pentingnya penguatan pendidikan 

perlu dilakukan sejak usia dini. 

3) Sebagai acuan untuk membangun dan membekali para generasi muda dimasa 

yang akan datang dengan penguatan pendidikan karakter. 

b. Bagi Guru  

1) Memberikan gambaran sejauh mana proses pembelajaran pendidikan karakter 

dilakukan. 

2) Meningkatkan semangat guru membangun intregitas nilai-nilai pendidikan 

karakter pada usia dini. 

3) Sebagai alat evaluasi pembenaran yang dilakukan oleh guru setelah membaca 

penelitian ini. 

c. Bagi Siswa 

1) Memberikan informasi atas nilai pendidikan karakter yang dikembangkan oleh 

sekolah. 

2) Membiasakan bertindak, bersikap dan berucap sesuai dengan nilai karate yang 

baik dan buruk. 

3) Menjadikan perserta didik memliki sifat feeling the good pada nilai karakter 

pendidikan yang menjadikan kesadaran, kebiasaan yang terus menerus berulang. 

d. Bagi Mahasiswa 
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1) Diharapan peneliti ini berguna untuk diaplikasikan bagi pembaca dalam 

menjadikan generasi muda menjadi generasi perubahan. 

2) Diharapkan peneliti ini bisa menjawab permasalahan yang sering terjadi dengan 

dasar-dasar ilmu teori dalam perkuliahan. 

3) Dapat memberikan edukasi terhadap mahasiswa nantinya akan pergi mengajar ke 

luar negri bagi yang didalam negeri bisa menerapkan hal positif dari skeipsi 

terhadap perserta didik maupun lingkungan. 

e. Bagi Pendidik 

1) Penelitian ini nantinya diharapkan memberikan banyak gambaran meningkatkan 

pendidikan karakter perserta didik yang nantinya menjadikan generasi muda lebih 

berkualitas dan bermartabat. 

2) Bagi pendidik diharapkan dapat mengimplementasikan penerapan pendidikan 

karakter yang menurut pendidik masih kurang setelah membaca refrensi ini dapat 

mengimplementsikan dengan cara baru yang ada di Thailand. 

E. Batasan Penelitian 

Berdasarkan hasil observasi permasalahan pendidikan karakter yang berada di 

sekolah Yanna Wittaya School sangatlah luas maka dari itu peneliti membatasi 

penelitian ini pada pendidikan karakter dengan penguatan verbal di antaranya 

penguatan verbal persetujuan, pujian, penghargaan dan non-verbal yaitu gestural 

reinforcemen, proximity reforcement, contact reinforcement, activity reinforcement, 

token reinforcement, partial pada kegiatan pembelajaran kelas sesuai dengan apa 

yang ada dirumuskan di rumusan masalah.  
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F. Definisi Operasional 

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian didefiniskan 

istilahnya dari “Penguatan Pendidikan Karakter Anak Sekolah Dasar Yanna Wittaya 

School, Amphoe Hat Yai Thailand” sebagai berikut: 

1) Penguatan  

Penguatan merupakan sebuah upaya dilakukan oleh semua kalangan tidak 

hanya pendidik kepada perserta didik. Sifatnya sendiri berulang atau bisa disebut 

dengan sesuatu perilaku positif meneguhkan, memantapkan untuk hal yang baik dan 

berkelanjutan terhadap hal positif dan bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang 

lain. Penguatan terdiri dari dua kategori penguatan verbal yang penguatanya 

dilakukan dengan diutarakan dengan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan dan 

nonverbal yaitu dengan cara mendekati, dengan sentuhan, gerakan gerakan badan 

ataupun simbol berbeda. 

2) Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter adalah sebuah usaha sadar untuk melakukan sebuah 

perubahan kebaikan dari diri setiap manusia untuk menamankan hal kebajikan yang 

berdampak pada kualitas hidup yang objektif, tidak hanya untuk diri sendiri atau 

individu melainkan untuk masyarakat yang berada disekeliling yang meliputi 

komponen: kesadaran, pemahaman, kepedulian dan komitmen yang tinggi dengan 

memiliki nilai pendidikan karakter internasional  yang berlaku diseluruh warnga 

negara manapun, yang terdiri dari pendidikan karakter: dapat dipercaya 

(trustrowthiness), rasa hormat dan perhatian (respect), peduli (caring), jujur (fairnes), 

tanggung jawab (responsibility), kewarganegaraan (citizenship), ketulusan (honesty), 
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berani (courage), tekun (delligent), intregitas (integrity) dari pendidikan karakter 

internasional yang berjumlah 10 dirangkum menjadi pendidikan karakter nasional 

yang terdiri atas pendidikan karakter: religius, intregitas, nasionalisme, gotong 

royong, mandiri. Kelima pendidikan nasional tentang penguatan pendidikan karakter 

memiliki makna dan nilai yang sama pada karakter internasional yang dikemas atau 

dirangkum dengan kebutuhan yang ada di Indonesia yang di gunakan dengan 

menerapkan nilai pendidikan karakter nasional di setiap sekolah. 

3) Anak sekolah dasar Yanna Wittaya School 

Sekolah dasar Yanna Wittaya School Thailand adalah lembaga tingkat dasar 

dalam sistem kekeluargaan kalau di Indonesia sama halnya dengan yayasan. Sekolah 

dasar Yanna Wittaya School memadukan konsep antara pendidikan umum dan 

pendidikan islami. Terdiri dari 58 perserta didik dan terdiri 5 kelas yaitu 2 kelas 

sekolah dasar kelas 1 dan 2-3 yang sisanya adalah kelas anuban yang terdiri dari 3 

kelas. Kurikulum dalam Negara yang disebut gajah putih ini memiliki keunikan yaitu 

sistemnya harus membeli kurikulum untuk sekolah karna sekolah tersebut bersetatus 

swasta. Berbeda dengan sekolah negeri yang mereka mengikuti sistem kerjaan di 

Thailand. 
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