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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dari segi istilah kita dapat merujuk kepada berbagai sumber  yang

diberikan para ahli pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan

Nasional (pasal 1 UU RI No. 20 th. 2003) dinyatakan bahwa pendidikan adalah

“usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian

yang baik, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan”.

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia.

Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi

manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah

sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan

yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan

mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Untuk menerapkan itu semua diperlukan perantara yang tepat dan

professional dalam dalam bidang pendidikan dan dalam proses

penyampaiannya, maka diperlukanlah guru sebagai perantara dalam

pengaplikasiannya.
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Menurut Djamarah (2002: 37), ”guru adalah salah satu unsur manusia dalam

proses pendidikan. Dalam proses pendidikan di sekolah, guru memegang tugas

ganda yaitu sebagai pengajar dan pendidik”. Sebagai pengajar guru bertugas

menuangkan sejumlah bahan pelajaran kedalam otak anak didik, sedangkan

sebagai pendidik guru bertugas membimbing dan membina anak didik agar

menjadi manusia susila yang cakap, aktif, kreatif, dan mandiri. Djamarah

berpendapat bahwa baik mengajar maupun mendidik merupakan tugas dan

tanggung jawab guru sebagai tenaga profesional. Oleh sebab itu, tugas yang

berat dari seorang guru ini pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh guru

yang memiliki kompetensi profesional yang tinggi.

Sejak beberapa tahun yang lalu penyelenggaraan pendidikan baik sekolah

negeri maupun swasta, menyelenggarakan pendidikan karakter. Pendidikan ini

berkembang karena para pakar pendidikan di Indonesia mengakui bahwa

sistem pendidikan yang telah ada, khususnya dalam bidang kepribadian

(karakter) telah gagal dilakukan. Gagalnya pendidikan di Indonesia

menghasilkan manusia yang kurang berkarakter masih bisa diperdebatkan.

Tetapi kegagalan ini setidaknya diperkuat oleh pendapat I Ketut Sumarta,

seorang yang telah lama bergelut dalam dunia pendidikan. Dalam bukunya

yang berjudul Pendidikan yang Memekarkan Rasa, ia mengatakan:

“Pendidikan nasional kita cenderung hanya menonjolkan pembentukan

kecerdasan berpikir dan menepikan penempatan kecerdasan rasa, kecerdasan

budi, bahkan kecerdasan batin”.
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Pendidikan Karakter adalah suatu upaya untuk membentuk manusia menjadi

pribadi yang baik dalam kehidupan ditengah tengah masyarakat, dikarnakan

pendidikan karakter ini masih baru penerapannya maka saya bermaksud untuk

mengungkap bagaimana persepsi dan tanggapan guru, khususnya guru di

MTs. Negeri Pringsewu tentang dimasukkannya pendidikan karakter ini dalam

kurikulum tingkat satuan pendidikan oleh pemerintah.

Menurut pendapat di atas maka lahirlah manusia yang berotak pintar, manusia

berprestasi secara kuantitatif akademik, namun tidak berbudi sekaligus sangat

berketergantungan, tidak merdeka dan mandiri. Kegagalan membentuk

manusia dewasa dan berwatak mandiri ini kemudian diatasi atau diperkecil

dengan melakukan program pendidikan karakter. Kurang berhasilnya sistem

pendidikan membentuk sumber daya manusia dengan karakter yang tangguh,

berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab, berdisiplin, dan mandiri, terjadi

hampir di semua lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta. Lebih jauh

upaya nation character building sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa

Indonesia terkesan tidak berjalan seperti yang diinginkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana persepsi guru terhadap

dimasukkannya pendidikan nilai karakter dalam kurikulum tingkat satuan

pendidikan, khususnya para guru di MTs. Negeri Pringsewu yang menjadi

objek dari penelitian ini. Jadi dari banyak pengertian tentang pendidikan

menurut para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah

proses yang ditujukan untuk membina kualitas manusia seutuhnya agar ia dapat

melakukan perannya dalam kehidupan sehari hari dimasyarakat secara
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fungsional dan optimal. Atau pada intinya pendidikan adalah bertujuan untuk

menolong kehidupan di tengah tengah manusia, dalam hal ini khususnya

tentang karakter dan sikap dari seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara tentang pendidikan karakter dengan guru di

MTs. Negeri Pringsewu, dan dapat diambil kesimpulan bahwa dengan

diterapkannya pendidikan karakter di sekolah diharapkan dapat mengurangi

sikap sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika dalam kehidupan seperti

masih sering terjadi siwa yang bolos sekolah dan lain-lain, terlebih lagi dalam

dunia pendidikan. Mengingat seringnya terjadi aksi aksi anarkis  dikalangan

masyarakat dan pelajar seperti sering terjadi tawuran, kekerasan dan lain-lain,

semoga semenjak diterapkannya pendidikan karakter ini Masa depan generasi

penerus ini terhindar dari hal hal dan sikap kasar yang bisa memicu timbulnya

perselisihan dan perpecahan dan hal ini sesuai dengan MISI pendidikan di

Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai

berikut :

1. Persepsi guru MTs. Negeri Pringsewu terhadap dimasukkannya pendidikan

karakter dikurikulum tingkat satuan pendidikan

2. Pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda/anak usia dini.

3. Persiapan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan karakter pada masa

mendatang
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C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka pembatasan masalah dibatasi

pada Persepsi guru MTs. Negeri Pringsewu terhadap dimasukkannya

pendidikan karakter dikurikulum tingkat satuan pendidikan tahun ajaran

2011-2012.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimanakah persepsi guru MTs. Negeri Pringsewu

terhadap dimasukkannya pendidikan karakter dikurikulum tingkat satuan

pendidikan pada semester ganjil tahun ajaran 2011-2012.

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi guru di MTs. Negeri

Pringsewu terhadap dimasukkannya pendidikan karakter di dalam kurikulum

tingkat satuan pendidikan pada semester ganjil tahun ajaran 2011-2012.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis  kegunaan penelitian ini adalah untuk mengungkap

persepsi dan pendapat guru di MTs. Negeri Pringsewu tentang
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dimasukkannya pendidikan karakter dikurikulum tingkat satuan

pendidikan nasional.

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi  bagi guru dan dinas

pendidikan untuk mengembangkan pentingnya pendidikan karakter

pada siswa.

2. Sebagai calon guru hasil penelitian ini bisa menjadi kajian

kedepannya.

3. Mencari informasi tentang perkembangan pendidikan karakter pada

diri siswa

4. Tahu lebih dalam tentang fungsi dari pendidikan karakter pada anak

siswa  MTs. Pringsewu

F. Ruanglingkup Penelitian

1. Ruang lingkup ilmu Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan, dengan

kajian Pendidikan karakter, terkait dengan pembentukan sikap dan nilai

nilai karakter yang sesuai dengan norma norma pancasila.

2. Ruang lingkup objek penelitian

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah persepsi guru MTs.

Negeri Pringsewu terhadap dimasukkannya pendidikan karakter dalam

kurikulum tingkat satuan pendidikan.
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3. Ruang Lingkup subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah para guru di MTs.

Negeri Pringsewu

4. Ruang lingkup tempat

Penelitian ini dilaksanakan di MTs. Negeri Pringsewu, Kabupaten

pringsewu, Lampung

5. Ruang lingkup waktu penelitian

Pelaksanaan penelitian dimulai sejak dikeluarkannya surat izin Penelitian

Pendahuluan pada Oktober 2011 oleh Dekan FKIP Universitas Lampung,

sampai dengan dikeluarkannya surat bahwa penulis benar telah melakukan

penelitian di MTs. Negeri Pringsewu pada tanggal 2 november 2011.


