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ABSTRAK

PERSEPSI PESERTA DIDIK TERHADAP PELAKSANAAN
PENDIDIKAN KARAKTER DI SMP NEGERI 16

BANDAR LAMPUNG

Oleh

Maidatul Janah

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan Persepsi Peserta
Didik Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Karakter di SMP Negeri 16 Bandar
Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode diskriptif kuantitatif
dengan subjek penelitian peserta didik SMP Negeri 16 Bandar Lampung yang
berjumlah 60 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan
teknik penunjang wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian
menunjukan : (1) pemahaman terhadap pelaksanaan pendidikan karakter kurang
baik. (2) Tanggapan peserta didik terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan
karakter sudah menunjukan tanggapan positif karena mereka menerima dan
mendukung adanya pelaksanaan pendidikan karakter tersebut. (3) Harapan
terhadap pelaksanaan pendidikan karakter untuk menjadi wadah untuk bertingkah
laku yang baik sesuai dengan nilai-nilai karakter.

Kata kunci : persepsi, peserta didik, pendidikan karakter
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, pendidikan

dianggap penting di dunia, karena dunia membutuhkan orang-orang yang

berpendidikan agar dapat membangun negara yang maju. Pendidikan

mempunyai peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa guna

menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, berakhlak mulia

dan mempunyai pengetahuan. Pendidikan akan membawa kemajuan bangsa

yang menciptakan generasi penerus menjadi generasi cerdas dan

berwawasan yang tinggi.

Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional telah di rumuskan

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.

Berdasarkan fungsi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah

mencerdaskan kehidupan bangsa sehinggga menghasilkan peserta didik
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menjadi manusia yang beriman bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,  mandiri dan menjadi

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun Tujuan

Sistem pendidikan nasional faktanya belum berjalan dengan apa yang

diharapkan,  banyak sekali penyimpangan dan kasus-kasus yang terjadi

pada siswa atau pelajar karena rendahnya moral siswa. Maka dari itu

Kurikulum yang diterapkan dalam Pendidikan saat ini tidak hanya

mengedepankan aspek kognitif saja melainkan hal yang perlu dikuatkan

adalah aspek afektif, rapuhnya karakter dan budaya pada remaja atau siswa

saat ini dapat membawa keterpurukan bangsa.

Agar tujuan Pendidikan Nasional dapat berfungsi dengan baik harus

dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai karakter dan menguatkan

nilai tersebut pada siswa di sekolah yaitu, melalui pembiasaan siswa

berprilaku sesuai dengan norma dan aturan yang akan membentuk manusia

yang berkarakter dan berakhlak mulia. Bahkan pembentukan karakter

sejak dini akan sangat menentukan bagaimana seseorang dalam menjalani

hidupnya. Ketika seseorang memilki karakter yang baik dan positif, tentu

akan menjalani hidup dengan baik dibandingkan seseorang yang memiliki

karakter yang tidak baik.

Bahkan pada saat ini pendidikan karakter merupakan program yang

menjadi prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pemerintah akan melakukan revolusi karakter bangsa dengan melakukan

penguatan kembai nilai-nilai pendidikan karakter sebagai fondasi dan ruh
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utama pendidikan. Sehingga pendidikan karakter menjadi sebuah program

penting yang harus dijalankan sekolah. Saat ini penguatan kembali nilai-

nilai karakter itu mempunyai lima nilai karakter utama yang bersumber

dari Pancasila, masing-masing nilai saling berinteraksi sehingga akan

membentuk keutuhan pribadi seseorang yang akan menjadi sebuah

karakter yang baik.

kebijakan kelanjutan dan kesinambungan dari Gerakan Nasional

Pendidikan Karakter Bangsa Tahun 2010 yang akan membawa negara

indonesia menjadi generasi emas. Dalam rangka mewujudkan bangsa yang

berbudaya melalui penguatan nilai-nilai pendidikan karakter yang

dilaksanakan di sekolah yaitu dengan menerapkan nilai-nilai pancasila

yaitu nilai-nilai religius, toleran, jujur, disiplin, kreatif, mandiri,

demokratis, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, peduli lingkungan

dan bertanggung jawab yang di rangkum kedalam lima nilai uatama yang

ada dalam peraturan presiden tentang penguatan pendidikan karakter yaitu

nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integitas.

Pendidikan karakter diharapkan untuk mengurangi krisis moral yang

terjadi pada negara kita saat ini. Banyak hal yang saat ini kita tahu bahwa

terjadi krisis yang benar-benar nyata dan sangat menghawatirkan dalam

masyarakat. Berbagai kasus yang tidak sesuai dengan norma, etika,

moralitas yang menunjukan betapa rendahnya karakter masyarakat dan

yang lebih memprihatinkan dilakukan oleh orang-orang yang terdidik atau
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terpelajar. Siswa yang tahu mengenai nilai-nilai karakter terkadang masih

melanggar aturan atau berprilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai apalagi

siswa yang tidak memahami nilai-nilai karakter tersebut.

Pendidikan yang kurang menekankan pendidikan karkter akan

menimbulkan berbagai permasalahan bagi siswa. Hal tersebut terlihat

bebagai masalah yang muncul sebagai akibat dari menurunnya nilai-nilai

karakter pada siswa Kasus itu antara lain yaitu bullying, seks bebas,

kekerasan anak-anak dan remaja, menyontek, membangkang kepada orang

tua ataupun guru, pornografi dan tawuran inilah yang marak diberitakan di

media sosial, televisi, radio. Munculnya kesadaran berbagai aturan tentang

pendidikan karakter saat ini menjadi penegasan kembali bahwa generasi

penerus di Negara Indonesia sudah mulai lupa dengan budaya dan wibawa

Negara Indonesia yang sebenarnya. Betapa pentingnya pembangunan dan

penguatan karakter bangsa sebab tanpa karakter yang baik apa yang dicita-

citakan dalam tujuan negara tidak akan berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian pendahuluan yang dilakukan pada

tanggal 08 Januari 2018 dengan salah satu guru bimbingan dan konseling

SMP Negeri 16 Bandar Lampung telah diperoleh rekapitulasi siswa tahun

pelajaran 2017/2018 sebagai berikut:
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Data Tabel 1.1 Pelanggaran Peserta Didik kelas VII dan VIII
Semester Ganjil 2017/2018

No Jenis Pelanggara siswa Jumlah siswa

1. Terlambat datang ke sekolah 25

2. Tidak masuk dengan membuat

keterangan palsu

4

3. berkelahi 14

4. Izin ketika KBM berlangsung

dan tidak kembali lagi

10

Sumber:Buku Kasus SMP negeri 16 Bandar Lampung.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang

dilakukan oleh siswa masih banyak terjadi. Hal ini dapat dilihat dari buku

harian pelanggaran guru Bimbingan Konseling dalam satu semester

terdapat beberapa pelanggaran yang banyak dilakukan siswa walaupun itu

tergolong dalam hal sederhana. Namun hal sederhana yang dilakukan

siswa jika tidak di cegah akan menjadikan kebiasaan siswa dan dicontoh

oleh siswa lainnya. Siswa yang berani membuat keterangan palsu

Menandai rendahnya tingkat kejujuran siswa. Ditambah pelanggaran

ringan lainnya yaitu berpakaian tidak sesuai dengan aturan, membolos

karena tidak suka dengan gurunya, tidak mengikuti upacara. Bahkan

banyak peserta didik yang bertengkar dikarenakan perbedaan pendapat.

Berhubungan dengan hal tersebut, diperlukan upaya-upaya yang bersifat

tindak lanjut untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang terjadi pada

siswa yaitu memberikan pengetahuan, pemahaman dan kegiatan dalam
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rangka membentuk karakter siswa, disinilah yang  disebut esensi dari

upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa yang pemerintah

canangkan melalui peraturan-peraturannya.

Program atau kegiatan dalam rangka membentuk karakter siswa tersebut

dilaksanakan atas kerjasama yang dilakukan oleh guru dan jajaran

masyarakat sekolah yang di dukung evaluasi setiap guru dalam

pembelajaran mengenai karakter siswa. Bagi peserta didik yang tergolong

siswa bandel atau berkebutuhan khusus, diharapkan guru lebih

menekankan atau memberi perhatian lebih kepada siswa tersebut.

Sementara siswa yang jarang melakukan pelanggaran guru harus

memberikan penguatan karakter dalam bentuk kegiatan-kegiatan dalam

menunjang terbentuknya karakter siswa, seperti dalam nilai religius guru

memberikan kegiatan seperti yasinan dan kultum dengan memberikan nilai

tanggung jawab kepada siswa agar siswa sendiri yang menjalankan

kegiatan tersebut.

Selain itu, perlunya  dukungan seluruh pihak terkait pelaksanaan

pendidikan karakter di sekolah agar dapat berjalan dengan optimal. Peran

pemerintah dalam mendukung adanya revolusi karakter bangsa ini telah

diwujudkan dalam bentuk sebuah kegiatan yang memperkuat karakter

siswa seperti salim sapa dan senyum ketika bertemu guru atau sesama

teman ini adalah hal kecil membangkitkan kembali ciri khas orang khas

Indonesia yang terkenal dengan keramahannya. Namun dalam hal ini
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membiasakan siswa berprilaku baik itu sangat sulit karna faktor dari

lingkungan dan teman.

Menurut informasi yang peneliti dapatkan dari tata usaha SMP Negeri 16

Bandar Lampung terdapat 954 siswa dan 53 guru, SMP negeri 16 Bandar

Lampung merupakan sekolah menengah pertama yang tergolong sekolah

unggulan. Menurut waka kurikulum sekolah SMP Negeri 16 Bandar

Lampung Mengatakan mempunyai visi untuk mewujudkan menjadi sekola

percontohan dan menekankan pada PKB (pembangunan karakter bangsa).

Bahkan sekolah SMP Negeri 16 Bandar Lampung juga ditunjuk oleh dinas

pendidikan dan kebudayaan provinsi Lampung sebagai sekolah piloting

sekolah berbasis IT.

Maka dari itu sekolah ini harus mempunyai lulusan atau siswa yang

mempunyai karakter yang baik sesuai dengan nilai-nilai karakter. Inilah

yang menjadi tantangan bagi guru agara menciptakan generasi penerus

yang berkualitas dan berkaraker. Selain itu, Menurut informasi yang

peneliti dapatkan dari salah satu guru yang ada di SMP Negeri 16 Bandar

Lampung pada saat pra penelitian tanggal 12 januari 2018, menyatakan

bahwa menurutnya pemahaman siswa mengenai nilai-nilai karakter

tersebut masih rendah, disebabkan guru tidak menyampaikan esensi dari

pendidikan karakter. Ada juga mereka mengetahui nilai-nilai karakter

namun mereka tidak memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai

tersebut dalam bentuk sikap yang baik yang dilakukan oleh siswa. Hal ini
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dapat terlihat dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, Kekurang

pahaman tersebut terutama disebabkan oleh kurang adanya pembelajaran

pendidikan karakter yang sesungguhnya atau nyata dan kurangnya guru

dalam memberikan pengetahuan pendidikan karakter secara bertahap dan

dilakukan berulang kepada siswa.

Sekolah perlu memperkuat kembali pendidikan karakter yang sudah

dijalankan yaitu bisa menguatkan kembali budi pekerti seperti pendidikan

karakter yang baik bagi siswa dengan cara menumbuh kembangkan nilai-

nilai moral dan spiritual, menumbuhkembangkan nilai kebangsaan dan

kebhinekaan, mengembangkan interaksi positif antara peserta didik dengan

guru dan orangtua, mengembangkan interaksi positif antar peserta didik,

merawat diri dan lingkungan sekolah, mengembangkan potensi diri peserta

didik secara utuh, dan pelibatan masyarakat sekolah. Pengintregasian

dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ektrakurikuler.

Kurangnya pemahaman siswa tehadap pendidikan karakter yang ada di

sekolah sehingga masih banyak yang melakukan pelanggaran walaupun

pelanggaran ringan, Membuat para siswa melanggar aturan yang

ditetapkan oleh sekolah. Karena tidak ada mata pembelajaran secara

mandiri tentang pendidikan karakter, ini akan membuat para siswa juga

semakin tidak menginternalisasikan nilai-nilai karakter karena siswa akan

mudah melupakan sesuatu yang tidak pernah siswa pelajari atau jarang

mereka dengarkan. Berdasarkan permasalahan di atas, Oleh karena itu
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peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian untuk mengamati dan

menganalisis Persepsi Peserta Didik terhadap Pelaksaanaan Pendidikan

Karakter Di SMP Negeri 16 Bandar Lampung.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang peneltian yang dijelaskan, maka dapat

diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Persepsi Peserta Didik terhadap pelaksanaan pendidikan karakter.

2. Kegiatan berdasarkan nilai-nilai yang membentuk karakter peserta

didik di SMP Negeri 16 Bandar Lampung.

3. Pemahaman peserta didik tentang pendidikan karakter terhadap

kurangnya tingkat pelanggaran.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar latar belakang masalah dan identifikasi masalah yan telah

dipaparkan, maka penelitian ini akan dibatasi Pada Persepsi Peserta Didik

Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Karakter Di SMP Negeri 16 Bandar

Lampung.

D. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini masalah yang diteliti atau pertanyaan penelitian secara

umum adalah “Bagaimanakah Persepsi Peserta Didik terhadap Pelaksanaan

Pendidikan Karakter Di SMP Negeri 16 Bandar Lampung”.
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E. Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Persepsi

Peserta Didik terhadap Pelaksanaan Pendidikan Karakter Di SMP

Negeri 16 Bandar Lampung

2. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk menerapkan konsep ilmu

pendidikan, khususnya pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

yang mengkaji tentang pendidikan nilai dan moral pancasila dalam

hal ini terkait dengan pelaksanaan pendidikan karakter.

3. Kegunaan Praktis

a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak sekolah dan

pemerintah untuk dapat lebih meningkatkan pemahaman terhadap

pendidikan karakter sehingga pendidikan karakter dapat berjalan

secara maksimal.

b. Diharapkan guru supaya mampu mengoptimalkan peranannya

dalam pendidikan karakter sehingga peserta didik dapat

termotivasi dan berprilaku dengan baik.

c. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang

melaksanakan pendidikan karakter ini seperti orang tua, komite

sekolah, masyarakat bahwa pendidikan karakter ini tidak hanya

tanggung jawab sekolah semata melaikan semua pihak.

d. Diharapkan dapat memotivasi peserta didik agar lebih berprilaku

dengan baik sesuai dengan nilai-nilai karakter yang diharapkan
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oleh pemerintah dan negara Indonesia.

e. Bagi peneliti dapat mengerti dan memahami pentingnya

pendidikan karakter bagi siswa sebagai penerus bangsa.

4. Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup pendidikan khususnya

Pendidikan kewarganegaraan dengan wilayah kajian tentang

Pendidikan Nilai dan Moral Pancasila dalam hal ini terkait dengan

Pendidikan Karakter.

2. Objek penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah pelaksanaan pendidikan karakter

di SMP Negeri 16 Bandar Lampung.

3. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah Peserta Didik kelas VII dan VIII

di SMP Negeri 16 Bandar Lampung.

4. Wilayah Penelitian

Wilayah dari penelitian ini adalah dilaksanakan di SMP Negeri 16

Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo

No. 42, Sumur Batu, Tll. Betung Utara, Kota Bandar Lampung.



12

5. Ruang lingkup waktu

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian

pendahuluan bernomor 909/UN26.13/PN.01.00/2018 pada tanggal 16

Januari 2018 oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung dan dilanjutkan dengan surat izin penelitian

yang dikeluarkan pada tanggal 7 Februari 2018 dengan nomor

103/UN26.13.01.00/2018 sampai dengan dikeluarkannya surat

balasan penelitian dengan nomor 800/43/IV.40/II.16/2018 pada

tanggal 21 Februari 2018.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskrisi Teori

Deskrisi teori berisi tentang uraian teori yang menjelaskan variabel yang

akan di teliti dengan cara mendeskrisikan variabel tersebut melalui

pendefinisian, dan menguraikan secara lengkap dari berbagai referensi yang

aktual sehingga daat memerperkuat penelitian ini.

1. Tinjauan Umum Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Menurut Walgito, Bimo (2010:99) “persepsi adalah suatu proses yang

didahului oleh pengindraan yaitu suatu proses diterimanya stimulus oleh

individu melalui alat penerima namun proses tersebut tidak berhenti begitu

saja, pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak

sebagai pusat susunan syaraf, dan proses lanjutannya merupakan proses

persepsi”.

Lebih lanjut dijelaskan  oleh Moskowits dan Orgel (dalam Walgito, Bimo

2010:100) “persepsi merupakan proses yang integrated dari individu

terhadap stimulus yang diterima”. Sejalan dengan hal tersebut menurut

Sarlito W. Sarwono (2009:86) “ persepsi berlangsung saat seseorang

menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ
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bantunya yang kemudian masuk dalam otak di dalamnya terjadi proses

berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman”.

Lebih lanjut dijelaskan menurut Davidoff (dalam Walgito, Bimo (2010:54)

“persepsi adalah stimulus diterima oleh alat indra, kemudian melalui

proses persepsi sesuatu yang indra tersebut menjadi suatu yang berarti

setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan”. Dengan demikian dapat

dikemukakan persepsi merupakan suatu pengorganisasian dan

intepretasian terhadap stimulus yang diterima individu.

Berdasarkan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah

seseorang yang menerima stimulus melalui alat indra dan kemudian di

intepretasikan dan diwujudkan dalam sebuah pemahaman.

b. Syarat-Syarat Persepsi

Adanya persepsi diawali munculnya sebuah realitas . persepsi timbul

setelah mengalami proses pengindraan. Beberapa perbedaan tersebut telah

dikemukakan oleh fauzi dalam suciati (2015:88) sebagai berikut

1. Perhatian
Dalam menangkap stimulus ada perbedaan fokus dari setiap
individu dari  semua stimulus tentu tidaklah semua yang
menjadi pusat perhtian. Hanya peristiwapenting dan berkesan
saja yang dipersepsikan.

2. Set
Set adalah harapan terhadap rangsang yang akan timbul.
Ekspektsi terhadap munculnya rangsang menyebabkan
individu bisa memilki perbedaan persepsi

3. Kebutuhan
Kebutuhan-kebutuhan yang sesaat maupun menetap akan
mempengaruhi persepsi seseorang.

4. Sistem nilai
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Sistem nilai yang ada dalam masyarakat sangat menentukan
jenis persepsi yang muncul. Penilaian yang baik dan buruk
terhadap sebuah objek menentukan persepsi.

5. Ciri kepribadian
Sebuah kepribadian yang berbeda akan berakibat pemberian
persepsi yang berbeda terhadap orang lain.

6. Gangguan kejiwaan
Hal ini yang menyanngkut kelainan yang disebut dengan
halusinasi maupun ilusi. Halusinasi bersifat individual dan
hanya dialami oleh individu yang bersangkutan.

c. Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi dijelaskan oleh walgito, bimo (2010:102)

“proses terjadinya persepsi adalah objek menimbulkan stimulus, dan

stimulus mengenai alat indra atau reseptor”. Proses stimulus mengenai

alat indra merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang

di terima oleh alat indra diteruskan oleh syaraf sensorik ke otak

kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga

individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa

yang diraba yaitu stimulus yang diterima alat indra.

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah

persiapan persepsi, taraf terahir dari proses persepsi adalah individu

menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, diraba, didengar yaitu

stimulus yang diterimamelalui alat indra. Proses ini merupakan sebuah

proses terahir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya respon

sebagai akibat dari persepsi dapat dilihat oleh individu dalam berbagai

macam bentuk. Dalam keadaan individu menunjukan tidak hanya

dikenai oleh satu stimulus saja tetapi individu dikenai berbagai macam
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stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan disekitarnya. Namun demikian

tidak semua stimulus mendapatkan respon tergantung perhatian

individu yang bersangkutan.

2. Tinjauan Peserta Didik

Menurut Sukring ( 2013: 89) yang dimaksud dengan peserta didik atau

siswa adalah ” salah satu komponen manusia yang menempati posisi

sentral dalam proses pendidikan. Peserta didik di pandang sebagai manusia

yang memiliki potensi-potensi, sehingga memerlukan binaan dan

bimbingan untuk dapat mengaktualisasikannya menjadi masuia yang

sempurna” .

Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sardiman (2012: 111)

tentang pengertian siswa bahwa “Siswa atau anak didik adalah suatu

komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam belajar

mengajar. Dalam proses tersebut siswa sebagai pihak yang ingin meraih

cita-cita, memiliki tujuan dan ingin meraihnya secara optimal”.

Berdasarkan beberapa pengertian ahli di atas maka dapat disimpulkan

bahwa siswa merupakan komponen sentral manusiawi dalam dunia

pendidikan yang mana manusia tersebut sedang berkembang serta sedang

berusaha memperoleh pengetahuan yang membutuhkan bimbingan,

memiliki cita-cita serta tujuan yang ingin dicapai dengan menerima

pengaruh dari pendidik dalam prosesnya sehingga menjadi manusia
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berkualitas. Menurut Pungger Hanggowiyono (2015: 7) “setiap individu

dikatakan sebagai peserta didik apabila ia telah memasuki usia sekolah.

Usia 4-6 tahun di TK, usia 6 atau 7 tahun di SD, usia 13-16 tahun di SMP

dan usia 16-19 tahun di SLTA”.

Menurut Syamsul Nizar sebagaimana dikutip oleh Ramayulis (2006:77)

mendeskripsikan enam kriteria peserta   didik adalah sebagai

berikut:

1. Peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa tetapi
ia memiliki dunianya sendiri. Peserta didik memiliki metode
belajar mengajar tersendiri, ia tidak boleh dieksploitasi oleh
orang dewasa dengan memaksakan anak didik untuk
mengikuti metode belajar mengajar orang dewasa, sehingga
peserta didik kehilangan dunianya.

2. Peserta didik memiliki masa atau priodisasi perkembangan
dan pertumbuhannya. Menurut Abraham Maslow, terdapat
lima hierarki kebutuhan yang dikelompokan menjadi dua
kategori. Pertama, kebutuhan taraf dasar (basic needs)
yang meliputi kebutuhan fisik, rasa aman, dan terjamin,
cinta  dan ikut memiliki (sosial) dan harga diri. Kedua,
metakebutuhan (meta needs) meliputi aktualisasi diri seperti
keadilan, kebaikan, keindahan, keteraturan, kesatuan dan lain
sebagainya.

3. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki
perbedaan antara individu yang satu dengan individu yang
lain baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan
dimana ia berada. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor
endogen (fitrah) seperti jasmani, inteligensi, sosial, bakat dan
minat sedangkan faktor eksogen (lingkungan) dipengaruhi
oleh pergaulan dan pengajaran yang di dapatkan di
lingkungan ia berada.

4. Peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem
manusia.Sesuai dengan hakikat manusia, peserta didik
sebagai makhluk monopluralis, maka pribadi peserta didik
walaupun terdiri dari banyak segi, merupakan satu kesatuan
jiwa raga (cipta, rasa dan karsa)
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Menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, peserta  didik adalah anggota masyarakat yang

berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur

jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2000:51-52) mengatakan bahwa peserta

didik memiliki karakteristik-karakteristik yang penting untuk

diperhatikan. Karakter-karakter tersebut antara lain:

1. Belum menjadi orang dewasa, sehingga masih menjadi
tanggung jawab pendidik;

2. Masih menyempurnakan aspek tertentu untuk
menyempurnakan kedewasaannya.

3. Memiliki sifat dasar yang sedang berkembang secara terpadu
yaitu kebutuhan biologis, rohani, sosial, intelegensi, emosi dan
sebagainya.

Secara etimologi peserta didik adalah anak didik yang mendapat

pengajaran ilmu. Secara  terminologi peserta didik adalah anak didik

atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih

memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta

sebagai bagian dari struktural proses pendidikan.

3. Tinjauan Pendidikan Karakter

a. Pengertian Pendidikan

Pendidikan sebagai salah satu sektor utama yang paling penting dalam

pembangunan nasional, di jadikan andalan utama berfungsi untuk

meningkatkan kualitas hidup manusia. Semakin tinggi cita-cita manusia

semakin kuat untuk menuntut kepada peningkatan mutu pendidikan sebagai
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sarana mencapai cita-cita tersebut. Pendidikan bagi kehidupan manusia

merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi.

Menurut Brubcher dalam Rulam Ahmadi (2016:5) “pendidikan merupakan

perkembangan yang terorganisasi dan kelengkapan dari semua potensi

manusia, moral, intelektual, jasmani (panca indra) dan untuk kepribadian

individu dan kegunaan masyarakatnya yang di arahkan demi menghimpun

semua aktivitas tersebut untuk tujuan hidupnya”

Menurut Crow dan Crow Dalam Fuad Ihsan (2011:5) ”pendidikan adalah

suatu proses berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu

untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya

serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi”. Pendidikan tidak lepas

dari kehidupan manusia manakala anak-anak menerima pendidikan dari

orang tuanya dan ketika anak-anak ini sudah dewasa dan berkeluarga

mereka juga akan mendidik anak-anak mereka.

Lebih lanjut di jelaskan menurut Made Pidarta (2009:2) “bahwa mendidik

adalah membudayakan manusia yang bertalian dengan perkembangan

manusia mulai dari perkembangan fisik, kesehatan, ketrampilan, pikiran,

perasaan, kemauan, sosial sampai kepada perkembangan iman semuanya di

tangani oleh pendidik”.

Menurut Ki Hajar Dewantara Dalam Rulam Ahmadi (2016:172)
“pendidikan adalah usaha kebudayaan bermaksud memberi
bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak agar dalam
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kodrat pribadinya serta pengaruh lingkungannya, mereka
memperoleh kemajuan lahir batin menuju ke arah adab kemanusiaan
pendidikan yang diberikan diorientasikan pada pembangunan pada
karakter anak (budi pekerti atau akhlak)”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

menyatakan bahwa

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampian yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan

adalah usaha sadar yang bermaksud membudayakan manusia yang berkaitan

dengan perkembangan fisik, pemikiran, perasaan, ketrampilan agar menjadi

manusia yang memperoleh kemajuan lahir batin sehingga memiliki

kekuatan spritual, ketrampilan, akhlak yang baik sehingga dapat

membangun karakter siswa.

b. Tujuan Pendidikan

Pendidikan di indonesia mempunyai tujuan pendidikan berlandasakan

dengan falsafat bangsa indonesia yaitu pancasila, pancasila yang menjadi

pedoman pokok dalam pendidikan. pada hakikatnya pendidikan Nasional

harus dapat membina dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi,

kesadaran bermasyarakat dan kesadaran lingkungan.



21

Tujuan Pendidikan Nasional adalah :

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.

Menurut Danim dalam Rulam Ahmadi (2016:45) secara tradisioanal tujuan

utama pendidikan adalah transmisi pengetahuan atau proses membangun

manusia menjadi berpendidikan. Pendidikan memiliki tujuan sebagai

berikut:

a. Mengoptimalisasi potensi kognitif, afektif, dan psikomotor
yang dimiliki oleh siswa.

b. Mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi
untuk menghindari sebisa mungkin anak-anak tercabut dari
akar budaya dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Mengembangkan daya adaptabilitas siswa untuk menghadapi
situasi masa depan yang terus berubah, baik intensitas
maupun persyaratan yang diperlukan sejalan dengan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Meningkatkan dan mengembangkan tanggung jawab moral
siswa, berupa kemampuan untuk membedakan mana yang
benar mana yang salah, dengan spirit atau keyakinan untuk
memilih dan menegakkannya.

e. Mendorong dan membantu siswa mengembangkan sikap
bertanggung jawab terhadap kehidupan pribadi sosialnya,
serta memberikan kontribusi dalam aneka bentuk secara
leluasa kepada masyarakat.

f. Mendodrong dan membantu siswa memahami hubungan
yang seimbang antara hukum dan kebebasan pribadi dan
sosial.

c. Pengertian Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter dapat di maknai sebagai pendidikan nilai,

pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang

bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil
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keputusan baik atau buruk, dan mewujudkan nilai-nilai pancasila dalam

keidupan sehari-hari. Pengertian pendidikan karakter memili kedekatan

dan titik singgung dengan etika. Karena pada umumnya orang di anggap

memiliki karakter yang baik setelah mampu bertindak berdasarkan etika

yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Haryanto yang di kutip Nanang Purwanto (2014:184)

“pendidikan karakter merupakan upaya yang terencana untuk menjadikan

peserta didik mengenal, peduli dan menginternaalisasi nilai-nilai

sehingga peserta didik beprilaku sebagi insan kamil”. karakter adalah

nilai-nilai yang unik, baik, yang terpater dalam diri dan terejawantahkan

dalam perilaku dan karakter terbentuk melalui peran keluarga dan

pendidikan

Menurut Creasy dalam Zubaedi (2011:16) “mengartikan pendidikan

karakter sebagai upaya mendorong peserta didik tumbuh dan

berkembang dengan kompetensi berpikir dan berpegang teguh pada

prinsip-prinsip moral daam hidupnya serta mempunyai keberanian

melakukan yang benar meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan”.

Pendidikan karakter di Indonesia sudah mulai menjadi jantung dalam

pendidikan atau hal yang penting dalam pendidikan, yang melakukan

usaha sungguh-sungguh, sistematik, dan berkelanjtuan untuk

membangkitkan dan menguatkan kesadaran serta keyakinan seseorang
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bahwa tidak akan ada masa depan yang lebih baik jika tidak ada

pembangunan atau penguatan karakter di indonesia.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

pendidikan karakter adalah suatu proses kegiatan yang terencana dalam

menanamkan nilai-nilai karakter sehingga peserta didik dapat

menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari

sehingga membentuk peserta didik menjadi insan kamil.

d. Tujuan  Pendidikan Karakter

Sesuai dengan tujuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun

2003 tentang sistem pendidikan Nasional, tujuan pendidikan adalah

mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan

bertaqwa kepada tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis secara

betanggung jawab.

Menurut kemendiknas dalam Nanang Purwanto (2014:187) “tujuan

pendidikan karakter dalam arti khusus untuk meningkatkan mutu

penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada

pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik secara

utuh, terpadu, dan seimbanng, sesuai standar kompetensi luusan”.

Lebih lanjut di jelaskan Said Hamid Hasan dkk dalam Zubaedi (2011:18)

tujuan pendidikan karakter antara lain sebagai berikut:
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1. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik
sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai
karakter bangsa.

2. Mengembangkan kebiasaan dan prilaku peserta didik yang
terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi
bangsa yang religius.

3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab
perserta didik sebagai generasi penerus bangsa.

4. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi
manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan
kebangsaan.

5. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai
lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan
persahabatan, dengan srasa kebangsaan yang tinggi dan
penuh kekuatan.

Menurut Barnawi dan M. Arifin (2016:29) proses tujuan pendidikan

karakter melalui pembelajaran adalah adanya perubahan kualitas tiga

aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan akhirnya adalah

terwujudnya insan yang berilmu dan berkarakter, yang di harapkan tidak

tercabut dari budaya asli indonesia sebagai perwujudan nasionalisme dan

sarat muatan agama (religius).

Diagram 2.Tujuan pendidikan karakter disekolah

Dalam pelaksanaan Pendidikan karakter maka perlu adanya penguatan

pendidikan karakter dengan cara memperdalam, mengoptimalkan

psikomotorikafektifkognitif

beingdoingknowing

Live togetherBerilmu dan berkarakter
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penerapan pendidikan karakter di sekolah. Menurut pasal 2 Undang-

Undang Nomor 87 tahun 2017 Penguatan Pendidikan Karakter memiliki

tujuan sebagai berikut:

a. Membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi
emas indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan
pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika
perubahan di masa depan.

b. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang
meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam
penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan
dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui
pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan
memperhatikan keberagaman budaya indonsia.

c. Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi
pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat,
dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan
PPK.

e. Nilai Utama Penguatan Pendidikan Karakter

Dalam buku konsep dan pedoman penguatan kembali pendidikan

karakter, gerakan penguatan kembali pendidikan karakter selain

merupakan kelanjutan dan kesinambungan dari gerakan Nasional

Pendidikan Karakter Bangsa tahun 2010 juga merupakan bagian integral

nawacita revolusi karakter bangsa dan revolusi mental dalam pendidikan.

Menempatkan nilai karakter sebagai dimensi terdalam pendidikan yang

membudayakan dan memberadabkan para pelaku pendidikan. Ada lima

nilai utama karakter bangsa adalah sebagai berikut:

1. Religius
Nilai religius mencerminkan keberimanan terhadap tuhan yang
maha esa diwujudkan dalam prilaku melaksanakan ajaran
agamadan kepercayaan yang dianut, menhargai perbedaan
agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan
ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai
dengan pemeluk agama lain. Subnilai religius cinta damai,
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toleransi, mengharagai, teguh pendirian, percaya diri, kerjasama
antar pemeluk agama, persahabatan.

2. Nasionalis
Nasionalis merupakan cara berbipikir, bersikap dan berbuat
yang menunjukan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang
tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya,
ekonomi, dan poltik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa
dan negara diatas kepentingan diri dan kelompoknya. Subnilai
nasionalis apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan
budaya bangsa, rela berkorban, unggul dan berprestasi, cinta
tanah air, menjaga lingkungan taat hukum, disiplin, menghargai
kerabagam suku, budaya, agama.

3. Mandiri
Nilai mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak tergantung
pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran,
waktu, untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita.
Subnilai mandiri etos kerja (kerja keras), tangguh tahan banting,
daya juang, profesional, kratif, keberanian.

4. Gotong Royong
Nilai karakter gotong royong merupakan tindakan menghargaai
semnagat kerjasama dan bahu membahu menyelesaikan
persolan bersama, menjalin komunikasi persahabatan, memberi
bantuan, terhadap orang yang membutuhkan.

5. Integritas
Nilai integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang
didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yag
selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan
yang memilki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai
kemanusiaan dan moral. Subnilai integitas kejujuran, cinta pada
kebenaran, setia, komitmen moral , antikorupsi, bertanggung
jawab, keteladanan, menghargai martabat individu.

f. Pendekatan Pendidikan Karakter

Pendekatan penguatan karakter menurut kemendiknas dalam Nanang

Purwanto (2014:194)

1. Keteladanan
Keterlaksanaan pendidikan karakter tergantung dari dukungan
satuan pendidikan formal dan nonformal. Satuan pendidikan
formal dan nonformal harus menunjukan keteladanan yang
mencerminkan nilai-nilai karakter yang ingin dikembangkan.
Misalnya toilet yang selalu bersih, bak sampah ada di bebagai
tempat dan selalu dibersihkan, satuan pendidikan formal dan
nonformal terlihat rapi dan alat belajar di tempatkan teratur.
Keteladanan juga dapat ditunjukan dalam perilaku dan sikap
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pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan contoh
tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi
panutan bagi peserta didik untuk mencontohnya.
Pendemonstrasian berbagai contoh merupakan langkah awal
pembiasaan, pendidik dan tenaga kependidikan harus
memberikan contoh bgaimana berprilaku dan bersikap sesuai
dengan nilai-nilai pendidikan.

2. Pembelajaran
Pembelajaran karakter dilakukan melalui berbagai kegiatan di
kelas, di satuan pendidikan formal dan non formal, serta di luar
satuan pendidikan.

a. Kelas
Pembelajaran karakter dilaksanakan melalui proses belajar
setiap materi pelajaran atu kegiatan yang dirancang khusus.
Pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam semua materi
pelajaran di lakukan dalam rangka mengembangkan ranah
tersebut. Subtansi nilai sesungguhnya secara eksplisit atau
implisit sudah ada dalam rumusan kompetensi (SKL, SK dan
KD) dalam standar isi (Pendidikan Dasar Dan Menengah).

b. Satuan pendidikan formal dan non formal
Budaya satuan pendidikan formal dan nonformal adalah
suasana kehidupan satuan pendidikan formal dan nonformal
di mana peserta didik berinteraksi dengan sesamanya,
pendidik dengan pendidik, pendidik dengan peserta didik dan
anatara anggota kelompok masyarakat dengan warga satuan
pendidikan formal dan nonformal. Perencanaan dilakukan
sejak awal tahun pelajaran, dimasukan dalam kalender
akademik dan di laksanakan sehari-hari sebagai budaya
satuan pendidikan.
Interaksi sosial kultura internal kelompok dan antar
kelompok terikat berbagai aturan, norma, moral serta etika
bersama yang berlaku di suatu satuan pendidikan formal dan
nonformal contoh jujur, bertanggung jawab, cerdas, kratif,
sehat, bersih dan gotong royong.

c. Luar satuan pendidikan formal dan nonformal
Pembelajaran karakter dilaksanakan melalui kegiatan
ektrakulikuler dan kegiatan lain yang diikuti oleh
seluruh/sebagian peserta didik, dirancang satuan pendidikan
formal dan nonformal sejak awal tahun pelajaran atau
program pembelajaran. Kegiatan kokurikuler dan
ektrakulikuler akan semakin bermakna diisi dengan berbagai
kegiatan bermuatan nilai yang bermaanfaaat bagi peserta
didik. Kegiatan yang akan dikembangkan alam pembentukan
karaakter adalah kegiatan yang terencana, terprogram dan
tersistem.

3. Pemberdayaan dan pembudayaan
Implementasi pengembangan karakter dikembangkan
pengalaman belajar dan proses peembelajaran yang bermuara
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pembentukan karakter peserta didik. Proses pemeberdayaan dan
pembudayaan berlangsung dalam tiga pilar pendidikan yakni
dalam pendidikan formal (sekolah), informal (keluarga), dan
nonformaal (masyaarakat). Masing-masing pilar pendidikan ada
dua jenis pengalaman belajar yang di baangun melaalui dua
pendekatan yaakni:
a. Intervensi

Dikembangkan suasana interaksi belajar dan pembelajaran
yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembentukan
karakter dengan meneraapkan kegiatan yang terstruktur,
peran pendidik saangaat penting sebagai panutan peserta
didik.

b. Habituasi
Diciptakan situasi dan kondisi serta penguatan yang
memungkinkan peserta didik pada satuan pendidikannya,
rumahnya dan lingkungan masyarakatnya membiasakan diri
berprilaku sesuai nilai sehingga terbentuk karakter. Proses
pemberdayaan dan pembudayaaan yang mencakaup
pemberian contoh, pembelajaran, pembiasaan dan penguatan
harus dikembangkan secara sistematik, holistik dan
dinaamis.

4. Penguatan
Penguatan sebagai respon dari pendidikan karakter perlu
dilakukan dalam jangka panjang dan berulang terus menerus.
Penguatan dimulai dari lingkungan terdekat dan meluas pada
lingkungan yang lebih luas. Penguatan dapat dilakukan dalam
berbagai bentuk termasuk penataan lingkungan belajar dalam
satuan lingkungan pendidikaan formal dan nonformal yang
menyentuh daan membangkitkan karakter.

5. Penilaian
Kinerja pendidik atau tenaaga kependidikaan dapat dilihat dari
3berbagai hal terkait aturan yang melekat paada diri pegawai
antara lain:

a. Hasil kerja (kualitas kerja, ketepatan waktu penyelesaian
kerja, kesesuaian prosedur)

b. Komitmen kerja (inisiatif, kualitas kehadiraan, kontribusi,
kesediaan melaksanakan tugas dari pimpinan.

c. Hubungan kerja (kerja sama, integritas, pengendalian diri,
kemaampuan mengaraahkan, memberi inspirasi orang
lain).

g. Nilai-Nilai Pembentuk Karakter Di Sekolah

Pendidikan karakter di lingkungan sekolah bertujuan untuk

meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah
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yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia

peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai standar

kompetensi lulusan.

Dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada

satuan pendidikan telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari

agama, pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan

Kemendiknas  dalam Buku Nanang Purwanto (2014:189)  ada 18 nilai

yang membenuk karakter yaitu:

1. Religius
Pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan
selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan / ajaran
agamanya.

2. Jujur
Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya
sebagai orang yang selalu dapat di percaya dalam perkataan,
tindakan dan pekerjaan baik terhadap diri dan pihak lain.

3. Tanggung jawab
Sikap dan prilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan
kewajibannya sebagimana seharusnya dia lakukan, terhadap
diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya),
negara dan tuhan YME.

4. Disiplin
Tindakan yang menunjukan prilaku tertib dan patuh pada
berbagai ketentuan dan peraturan.

5. Kerja keras
Perilaku yang menunjukan upaya sungguh-sungguh dalam
mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas
(belajar/pekerjaan) dengan sebaik-baiknya.

6. Berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif.
Berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika
untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari
apa yang telah dimiliki.

7. Mandiri
Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang
lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

8. Rasa ingin tahu
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Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui
lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat
dan didengar.

9. Cinta ilmu
Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukan
kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap
pengetahuan.

10. Toleransi
Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi
hak diri sendiri dan orang lain serta tugas/kewajiban diri
sendiri serta orang lain.

11. Menghargai prestasi
Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk
menghasilkan sesuatu yag berguna bagi masyarakat, mengakui
dan menghormati keberhasilan orang lain.

12. Bersahabat/komunikatif
Sifat yang baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata
prilakunya ke semua orang.

13. Demokratis
Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak
dan kewajiban dirinya dan orang lain.

14. Semangat kebangsaan
Berpikir dan bertindak yang menempatkan kepentingan bangsa
dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

15. Cinta tanah air
Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukan
kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap
bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan poltik
bangsanya.

16. Menghargai keberagaman
Sikap memberikan respek/hormat teradap berbagai macam hal
baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku dan agama.

17. Peduli lingkungan
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan
pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan
upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah
terjadi.

18. Peduli sosial
Sikap selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan
masyarakat yang membutuhkan.

Implementasi nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan dapat dimulai

dari nilai-nilai yang esensial, sederhana, dan mudah dilaksanakan, seperti
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bersih, rapi, nyaman, disiplin, sopan dan santun dan saling tolong

menolong.

h. Prinsip Pengembangan Pendidikan Karakter

Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pendidikan

karakter mengusahakan mengarahkan peserta didik mengenal dan

menerima nilai-nilai karakter sehingga peserta didik memiliki tanggung

jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan,

menilai, menentukan pendirian dan selanjutnya menjadikan keyakinan

diri. Menurut kemendiknas dalam Nanang Purwanto (2014:194)

pengembangan pendidikan karakter mempunyai prinsip-prinsip sebagai

berikut:

1. Berkelanjutan, Mengandung makna bahwa proses
pengembangan nilai-nilai karakter merupakan sebuah proses
panjang dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai
dari suatu satuan pendidikan.

2. Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri dan
budaya satuan pendidikan, mensyaratkan bahwa proses
pengembangan karakter dilakukan melalui setiap mata
pelajaran, dan dalam setiap kegiatan kurikuler,
ekstrakulikuler dan kokurikuler

3. Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan
menyenangkan, prinsip ini menyatakan bahwa proses
pendidikan karakter dilakukan oleh peserta didik bukan oleh
pendidik.

4. Pendidikan kewarganegaraan

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam Ani Sri Rahayu (2017:1) PPKn merupakan salah satu mata

pelajaran wajib dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. PPKn
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berusaha membina perkembangan moral anak didik sesuai dengan nilai-

nili pancasila, agar dapat mencapai perkembangan secara optimal dan

dapat mewujudkan dalam kehidupannya sehari-hari. Sejatinya PPKn

adalah studi tentang kehidupaan kita sehari-hari mengajarkan bagaimana

menjadi warga negara yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai

pancasila.

Menurut Winarno (2014:20) Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata

pelajaran tidak sekedar memiliki misi mengembangkan semangat

kebangsaan dan cinta tanah air, tetapi juga suatu program pendidikan

yang berperan dalam mencapai salah satu tujuan pendidikan nasional

yaitu bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri dan menjai warga neagara yang demokratis serta

bertanggung jawab.

Sementara Zamroni dalam Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi (2010:77)

“pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang

bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan

bertindak demokratis melalui aktivitas penanaman kesadaran kepada

generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat

yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat”.

Dalam Zubaedi (2011:277) PKn perlu segera dikembangkan dan

dituangkan dalam bentuk standar nasional, standar materi serta model-
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model pembelajaran yang efektif, dengan memerhatikan empat (4) hal

yaitu:

1) PKn perlu mengembangkan kemampuan dasar terkait dengan
kemampuan intelektual, sosial (berpikir, bersikap, bertindak,
serta berpartisipasi dalam hidup masyarakat).

2) PKn perlu mengembangkan daya nalar (state of mind) peserta
didik/siswa pengembangkan kecerdasan (civiv intelligence),
tanggung jawab (civic responsibility). Dan partisipasi (civic
partipation) warga negara sebagai landasan pengembangan nilai
dan perilaku demokrasi.

3) PKn perlu mengembangkan pendekatan pembelajaran yang
lebih Inspiratif dan partisipatif dengan menekankan pada
pelatihan penggunaan logika dan penalaran.

4) Kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi bukan sekedar
membutuhkan pemahaman, sikap, dan perilaku demokratis
melalui mengajar demokrasi, tetapi memerlukan model
pembelajaran yang secara langsung menerapkan cara hidup
berdemokrasi.

b. Tujuan Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam zubaedi (2011:281) “menegaskan bahwa tujuan Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan adalah untuk meningkatkan

pengetahuan dan mengembangkan kemampuan memahami, menghayati,

dan meyakini nilai-nilai pancasila sebagai pedoman berprilaku dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga menajdi

warga negara yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan seta

memberi bekal kemampuan”.

Dalam Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi (2010:80) “tujuan pendidikan

kewarganegaraan (civic education) adalah:

a) Membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan
bertanggungjawab dalam kehidupan politik dan bermasyarakat
baik di tingkat daerah, nasional, dan global.



34

b) Menjadikan warga masyarakat yang baik dan mampu menjaga
persatuan dan integitas bangsa guna mewujudkan Indonesia yang
kuat, sejahtera, dan demokratis.

c) Menghasilkan peserta didik yang berfikir komprehensif, analitis,
kritis, dan bertindak demokratis.

d) Mengembangkan kutur demokrasi yaitu kebebasan, persamaan,
kemerdekaan, toleransi, kemampuan menahan diri, kemampuan
melakukan dialog, negosiasi, kemampuan mengambil keputusan
serta kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan politik
masyarakat, dan;

e) Mampu membentuk peserta didik menjadi warga negara yang
baik dan bertanggung jawab serta mampu memecahkan berbagai
persoalan aktual kewarganegaraan yang terus beragam dewasa
ini.

f) Pada kurikulum 1994 disebutkan pendidikan pancasila dan
kewarganegaraan (PPKn)

c. Keterkaitan PPKn Dengan Pendidikan Karakter

Dalam Nurul Zuriah (2007:134) Sistem pendidikan nasional terselenggara

dengan mengemban amanat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Secara lebih rinci, amanat tersebut dijabarkan dalam UUSPN Pasal 3 dan 4

yang berbunyi sebagai berikut:

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan
kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabt
manusia indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan
nasional (pasal 3). Pendidikan nasional yang bertujuan
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia
indoesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luur,
memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan
rohani, kepribadian yang mantapdan mandiri, serta rasa
tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (pasal 4).

Apabila diperhatikan, pada hakikatnya pembelajaran PPKn untuk

menyiapkan para siswa kelak sebagai warga masyarakat sekaligus sebagai

warga negara yang baik. Sehubungan dengan Pendidikan Nasional

tersebut, maka pembelajaran PPKn pada jenjang pendidikan dasar dan
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menengah mengandung komitmen utama dalam pencapaian dimensi

tujuan pengembangan kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa

bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan

Menurut lickona dalam Zubaedi (2011:29) “mengemukakan bahwa

karakter berkaitan dengan konsep moral, sikap moral dan perilaku moral.

Berdasarkan tiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang

baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk

berbuat baik dan melakukan perbuatan kebaikan”. Civic education adalah

mata peajaran di sekolah yang dirancang mempersiapkan warga negara

muda, agar kelak dewasa berperan aktif dalam masyaraktnya.

Menurut Malik Fajar dalam Zubaedi (2011:277) “PKn memilki peranan

penting sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan

karakter warga negara yang demokratis dan tanggung jawab”. Pada

kurikulum 1994 disebutkan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

(PPKn) adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk

mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur dan moral yang berakar

pada budaya bangsa indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam

bentuk berprilaku dalam kehidupan sehari-hari.

B. Penelitian Relevan

1. Tingkat Lokal

Penelitian lokal yang dilakukan oleh Yuni Maya Sari, Program

Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
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Lampung pada tahun 2017 yang berjudul “hubungan antara

implementasi pendidikan karakter di sekolah dengan perilaku sosial

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 10 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2010/2011”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis

hubungan antara implementasi pendidika karakter di sekolah dengan

perilaku sosial siswa kelas Xi ips sma negeri 10 bandar lampung

tahun pelajaran 2010/2011. Metode yang digunakan adalah

dekskriptif kuantitatif dengan sampel 24 orang responden.

2. Tingkat Nasional

Penelitian lokal yang dilakukan oleh Mei Kusumawarda Program

Studi Teknik Boga Fakultas Teknik Universitas Ngeri Yogyakarta

pada tahun 2013 yang berjudul “Implementasi Nilai-Nilai

Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri

4 Yogyakarta”. Skripsi ini bertujuan mengetahui pelaksanaan nilai-

nilai pendidikan karakter.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan pada

SMK Negeri 4 yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan

agket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian

menunjukan bahwa dalam perencanaan kepala sekolah dan guru

telah membuat program sekolah berupa pembiasaan dan budaya

sekolah yang berkaitan dengan nilai kejujuran, kerja keras.
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C. Kerangka Pikir

Dalam pendidikan memilki sejumlah permasalahan, terutama

permasalahan mengenai perilaku siswa yang melanggar aturan atau tidak

sesuai dengan nilai-nilai kaarakter yang dijunjung tinggi oleh negara,

salah satu penyebab dari permasalahan tersebut dikarenakan kurang

adanya pemahaman siswa untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut

dalam kehidupan sehari-hari karena tidak ada pelajaran khusus

pendidikan karakter. Maka dari itu dalam mengatasi permasalahan

tersebut pemerintah melakukan penguatan kembali pendidikan karakter

berupa penguatan lima nilai utama yaitu nilai religius, nasionalis,

maandiri, gotong royong, integritas.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

Persepsi siswa (x) :

Indikator:

1. Pemahaman

2. Tanggapan

3. Harapan

Pelaksanaan pendidikan

karakter (y) sesuai

dengan lima nilai:

1. Religius
2. Nasionalis
3. Mandiri
4. Gotong Royong
5. Integritas



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif karena dalam penelitian ini

mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada saat sekarang secara sistematis dan

faktual yang menuntut untuk segera dicari jalan keluarnya. Menurut Whitney

dalam Asep Saepul Hamdi (2014:5),”metode deskriptif adalah pencarian fakta

dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-

masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarat serta

situasi-situasi tertentu , termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-

sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan

pegaruh dari suatu fenomena”.

Menurut Noor (2017:38), “penelitian kuantitatif adalah . metode untuk menguji

teori-tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel

ini diukur (biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri

dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik”.
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Oleh sebab itu jenis penelitian ini tepat digunakan untuk menjelaskan Persepsi

Peserta Didik Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Karakter di SMP Negeri 16

Bandar Lampung.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2008:117) “populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya”.

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas SMP Negeri 16

Bandar Lampung. lebih rinci lagi digambarkan oleh tabel berikut:

Tabel 3.1. Data sampel peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 16
Bandar Lampung.

No Kelas
Jenis Kelamin

Jumlah
Laki-laki Perempuan

1. VII 142 154 296

2. VIII 144 152 296

Sumber: Tata Usaha SMP Negeri 16 Bandar Lampung 2017/2018

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2008:118) “sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dengan maksud peneliti
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menggunakan sampel untuk memudahkan peneliti dalam pelaksanaan

penelitian. Sampel dapat diambil jika jumlah populasi besar dan peneliti

tidak bisa mengambil semua responden dalam suatu penelitian. Oleh karena

itu, sampel yang diambil dari populasi harus representatif”. Sedangkan

untuk menentukan besar kecilnya sampel menurut Suharsimi Arikunto

(2010:120) menyatakan “apabila subyek kurang dari 100 lebih baik diambil

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya

jika jumlah subyeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-

25% atau lebih.

Jumlah peserta didik kelas VII dan VIII mencapai 592 orang, ini berarti

jumlah peserta didik yang menjadi sampel di SMP Negeri 16 Bandar

Lampung adalah berjumlah 60 orang. Lebih rinci lagi digambarkan oleh

tabel berikut:

Tabel 3.2. Data sampel peserta didik di SMP Negeri 16   Bandar
Lampung.

No Kelas Jumlah Sampel

1. VII 296 296 x10% = 29.6 = 30

2. VIII 296 296 x 10%= 29.6 = 30

C. Variabel Penelitian

Penelitian ini penulis membedakan dua variabel yaitu variabel bebas sebagai

variabel yang mempengaruhi (X) dan variabel terikat yang dipengaruhi (Y)

yaitu:
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1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi siswa.

2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pendidikan

karakter.

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1. Definisi Konseptual

a. Persepsi adalah Suatu tanggapan dan pemahaman seseorang mengenai

informasi yang didapatkan yang selanjutnya akan akan di tafsirkan guna

memberikan gambaran dan pemahaman mengenai informasi yang

didapatkan.

b. Peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan,

perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam

membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses

pendidikan.

c. Pendidikan karakter adalah pendidikan karakter adalah suatu proses

kegiatan yang terencana dalam menanamkan nilai-nilai karakter sehingga

peserta didik dapat menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan

sehari-hari sehingga membentuk peserta didik menjadi insan kamil.

2. Definisi Operasional

a. Persepsi peserta didik menjadi objek penelitian sehingga dari objek tersebut

akan mengetahui pengaruh baik buruknya terhadap prilaku peserta didik

yang menjadi titik perhatiannya. Berkaitan dengan persepsi siswa maka

dapat dijabarkan indikatornya sebagai berikut:
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1. Pemahaman

Adanya pelaksanaan pendidikan karakter peserta didik diharapkan

mampu memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai karakter dengan

cara melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan nilai karakter yang

telah ditetapkan.

2. Tanggapan

Jika semua siswa memiliki pandangan positif terkait dengan adanya

pelaksanaan pendidikan karakter, maka siswa akan mendukung penuh

pelaksaan pendidikan karakter. Sehingga siswa akan mengikuti kegiatan

yang berkaitan dengan pendidikan karakter sebagai wadah untuk

mengembangkan dan membentuk karakter siswa sebaik mungkin.

3. Harapan

Harapan siswa terkait dengan kegiatan pendidikan karakter adalah

pendidikan karakter bisa menjadi wadah untuk bertingkah laku dengan

baik sesuai dengan yang diinginkan pemerintah dan mengurangi adanya

krisis moral pada generasi penerus saat ini.

b. Pendidikan Karakter adalah suatu program/kegiatan untuk membentuk

prilaku sesuai dengan nilai- nilai Penguatan pendidikan karakter yaitu nilai

religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Perilaku peserta

didik tersebut merupakan internalisasi nilai-nilai karakter dalam diri siswa

yang berusaha dikuatkan oleh sekolah. Didalam pendidikan karakter

terdapat nilai-nilai yang harus dikuatkan sekolah untuk menguatkan karakter

peserta didik yaitu indikatornya sebagai berikut:



43

1. Religius

Nilai religius mencerminkan keberimanan terhadap tuhan yang maha esa

diwujudkan dalam prilaku melaksanakan ajaran agamadan kepercayaan

yang dianut, menhargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup

rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Subnilai religius cinta

damai, toleransi, mengharagai, teguh pendirian, percaya diri, kerjasama

antar pemeluk agama, persahabatan.

2. Nasionalis

Nasionalis merupakan cara berbipikir, bersikap dan berbuat yang

menunjukan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan poltik

bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan

diri dan kelompoknya. Subnilai nasionalis apresiasi budaya bangsa

sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul dan

berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan taat hukum, disiplin,

menghargai kerabagam suku, budaya, agama.

3. Mandiri

Nilai mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak tergantung pada orang

lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu, untuk

merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Subnilai mandiri etos kerja

(kerja keras), tangguh tahan banting, daya juang, profesional, kratif,

keberanian.
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4. Gotong Royong

Nilai karakter gotong royong merupakan tindakan menghargai semangat

kerjasama dan bahu membahu menyelesaikan persolan bersama,

menjalin komunikasi persahabatan, memberi bantuan, terhadap orang

yang membutuhkan.

5. Integritas

Nilai integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang

didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yag selalu

dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan yang memilki

komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral.

Subnilai integitas kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral

antikorupsi, bertanggung jawab, keteladanan, menghargai martabat

individu.

E. Rencana Pengukuran Variabel

Variabel yang diukur dalam rencana penelitian ini adalah persepsi peserta

didik (X) dengan 3 indikator, pemahaman, tanggapan, harapan dengan

menggunakan angket berdasarkan skor yang berskala 1-3 yaitu paham,

kurang paham, dan tidak apaham, serta setuju, kurang setuju, tidak setuju.

Selanjutnya variabel (Y) tentang pelaksanaan pendidikan karakter dengan

indikator adalah nilai religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas.
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F. Teknik Pengumpulan Data

Tekni pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Teknik Pokok

a. Angket

Dalam penelitian ini, angket menjadi teknik pokok dalam pengumpulan

data penelitian, menurut Sugiyono (2014:199), “teknik angket atau

kuisioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis

kepada responden untuk dijawabnya".

Dengan menggunakan angket tertutup, peneliti telah menyiapkan

jawaban yang harus dipilih oleh Responden. Masing-masing mempunyai

skor bobot yang bervariasi. Berikut ini skor untuk alternatif jawaban pada

angket:

1. Alternatif jawaban a diberi skor 3

2. Alternatif jawaban b diberi skor 2

3. Alternatif jawaban c diberi skor 1

2. Teknik Penunjang

Teknik penunjang dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara

mengajukan sejumla pertanyaan secara lisan (in depth interview) guna

mengetahui hal-hal yang menyangkut persepsi siswa tentang pendidikan
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karakter. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah

wawancara bebas terpimpin, yakni jenis wawancara mengkombinasikan

antara pertanyaan yang telah disiapkan secara rinci dengan pertanyaan

yang diajukan secara tiba-tiba pada saat berlangsungnya proses

wawancara. Meskipun demikian, pertanyaan yang akan diajukan secara

tiba-tiba pada saat berlanngsungnya proses wawancara. Meskipun

demikian pertanyaan yang akan diajukan oleh pewawancara harus masih

berkaitan dengan data yang dibutuhkan.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengambilan data untuk memperoleh

data yang lengkap terkait dengan pelaksanaan pendidikan karakter antara

lain jumlah siswa, kegiatan pendidikan karakter.

c. Observasi

Teknik observasi dilakukan untuk melihat keadaan tempat penelitian

dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap fokus

penelitian yakni siswa tentang pelaksanaan pendidikan karakter.

G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:211) “validitas adalah suatu ukuran

yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu

instrumen.” Hal tersebut berarti suatu alat dikatakan valid apabila mampu

secara tepat menunjukan besar kecilnya suatu gejala yang diukur. Maka

dalam hal ini alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa validitas
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logis dengan cara judgement yaitu dengan mengkonsultasikan dengan dosen

ahli penelitian di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung, khususnya dosen pembimbung I dan pembimbing II.

Setelah dinyatakan valid maka angket tersebut dapat digunakan sebagai alat

pengumpul data dalam penelitian ini.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Arikunto (2010:170) menyatakan bahwa “reliabilitas menunjuk

pada suatu pengertian bahwa sebuah instrumen cukup dipercaya untuk

digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah

baik”. Suatu alat ukur dikatakan reliabel apabila tes tersebut menunjukan

hasil-hasil yang tetap dan akurat, serta alat ukur yang digunakan akan

diadakan uji coba terlebih dahulu.

Uji coba angket dilakukan dengan teknik belah dua dengan langkah-langkah

sebagai berikut:

1. Menyebarkan angket kepada 10 orang di luar responden

2. Hasil item ganjil dan item genap dikorelasikan dengan rumus Product

moment yaitu:

rxy =
∑ (∑ ) (∑ ){ ∑ (∑ ) } { ∑ (∑ ) }

Keterangan:

: Koefisien kolerasi anatara variabel X dan variabel Y

: Skor rata-rata dari X

: Skor rata-rata dari Y
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: Jumlah Sampel

(Suharsimi Arikunto, 2010:317)

Kemudian dicari reliabilitasnya dengan menggunakan rumus Spearman

Brown menurut Suharsimi Arikunto (2010:223) sebagai berikut:

= 21 +
Keterangan:

: Koefisien reliabilitas seluruh item

: Koefisien antara item X dan Y

Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reabilitas dengan

kriteria sebagai berikut:

0, 90 – 1,00 : Reliabilitas Tinggi

0, 50 – 0, 89 : Reliabilitas Sedang

0,00 – 0, 49 : Reliabilitas Rendah

H. Teknik Analisis Data

Mengalisis data merupakan suatu langkah kritis dalam penelitian dengan tujuan

untuk mencari kebenaran data tersebut dan mendapatkan suatu kesimpulan dan

hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis data dalam penelitian ini

dilakukan secara deskriptif kuantitatif.  Analisis data kuantitatif dengan

menggunakan data-data berbentuk angka. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan teknik analisis data sebagai berikut :
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= −
Keterangan:

: Interval

: Nilai Tinggi

: Nilai Rendah

: Kategori Interval

Selanjutnya disajikan dalam bentuk presentase pada setiap tabel kesimpulan.

Rumus presentase yang digunakan adalah sebagai berikut:

= × 100%
Keterangan:

: Presentase

: Frekuensi pada kategori variabel yang bersangkutan

: Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi kategori variabel

Selanjutnya untuk mengetahui banyaknya presentase yang diperoleh maka

digunakan dengan kriteria yang ditafsirkan sebagai berikut :

76% - 100 % = Baik

56% - 75% = Sedang

40% - 55% = Tidak Baik



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa

Persepsi Peserta Didik Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Karakter di SMP

Negeri 16 Bandar Lampung adalah sesuatu yang diharapkan meskipun

cenderung peserta didik masih kurang paham terhadap adanya pendidikan

karakter itu sendiri. Berdasarkan hasil peneltian persepsi peserta didik

terhadap pelaksanaan pendidikan karakter itu sendiri terlihat hasil angket

menunjukan:

1. Sebanyak 51,67% kurang paham pada indikator pemahaman terhadap

pelaksanaan pendidikan karakter dalam hal ini responden memiliki

kecenderungan kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan

pendidikan karakter berdasarkan lima nilai karakter sehingga dalam

menjalankan kegiatan pendidikan karakter responden kurang

memahami adanya pelaksanaan pendidikan karakter.

2. Sebanyak 55% Pada indikator tanggapan Hal ini menyatakan bahwa

responden setuju dengan adanya pelaksanaan pendidikan karakter di

SMP Negeri 16 Bandar Lampung yang merupakan upaya dalam

menciptakan suatu karakter yang baik di sekolah sehingga peserta

didik dapat bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkan.
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3. Sebanyak 71,66% pada indikator harapan menyatakan setuju terhadap

pelaksanaan pendidikan karakter dengan harapan melalui pelaksanaan

kegiatan pendidikan karakter tersebut mampu menjadikan

berkembangnya potensi peserta didik sesuai dengan nlai-nilai karaktter

yang diharapkan dan sekolah dapat mensosialisasikan pentingnya

pendidikan karakter.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang

dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berkut :

1. Kepada peserta didik dapat memanfaatkan adanya pelaksanaan

pendidikan karakter dalam membentuk potensi dan karakter sehingga

menjadi generasi berkarakter.

2. Kepada guru agar dapat lebih memberikan pengetahuan dan memberi

contoh kepada peserta didik mengenai pendidikan karakter sehingga

peserta didik paham pentingnya pendidikan karakter.

3. Kepada Kepala sekolah agar dapat memberikan dukungan kepada guru

agar memberikan pengetahuan kepada peserta didik mengenai

pendidikan karakter.

4. Kepada pemerintah terutama dinas Pendidikan dapat mensosialisasikan

pentingnya pendidikan karakter dan penguatan pendidikan karakter

kepada sekolah agar semua sekolah dapat menjalankan tugasnya sesuai

yang diharapkan.
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