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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Optimalisasi hasil pembelajaran memerlukan kiat dan tanggung jawab dari semua 

pihak yang terkait dengan pendidikan. Bagi lembaga pendidikan tanggung jawab 

ini penting sekali, karena anak didik yang diajar adalah orang-orang yang masih 

dalam proses pendidikan dan masih perlu banyak mendapat bimbingan, baik 

perkembangan jiwanya maupun perkembangan ilmu pengetahuannya.  

Bimbingan ini merupakan upaya agar anak didik dapat memiliki konsep diri untuk 

belajar dan bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri. Kemandirian yang 

didorong oleh kepercayaan diri dan kemampuan yang sungguh-sungguh 

merupakan konsep diri yang mampu memaksimalkan hasil belajar.  

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Rogers (dalam Sardiman, 1994: 106), 

bahwa “manusia itu memiliki dorongan untuk mengarahkan dirinya ke tujuan 

yang positif, manusia dapat menentukan nasibnya sendiri.”   

 

Secara psikologis, konsep diri merupakan perasaan dan keyakinan seseorang akan 

kemampuan yang dimilikinya dari kehidupannya semenjak kecil yang ditanamkan 

oleh orang tua maupun dari sekolah serta dari pengalaman sehari-harinya. 

Semenjak konsep diri mulai terbentuk, seseorang akan berperilaku sesuai dengan 
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konsep dirinya tersebut. Apabila perilaku seseorang tidak konsisten dengan 

konsep dirinya, maka akan muncul perasaan tidak nyaman, sebaliknya apabila 

seseorang memiliki konsep diri yang positif, maka akan terbentuk penghargaan 

yang tinggi pula terhadap diri sendiri, atau dikatakan bahwa ia memiliki self 

estreem yang tinggi. Penghargaan terhadap diri yang merupakan evaluasi terhadap 

diri sendiri akan menentukan sejauh mana seseorang yakin akan kemampuan 

dirinya dan keberhasilan dirinya. 

 

Konsep diri yang sehat tidak hanya positif, tetapi merupakan gambaran tentang 

diri yang sesuai dengan kenyataan dirinya. Membantu anak didik memiliki konsep 

diri yang sehat berarti berupaya membuat dan memperkecil kesenjangan antara 

ideal self dan real self nya, atau antara seharusnya dan sesungguhnya.  

Sejak kecil orang tua harus memberikan cinta tanpa syarat kepada anak, artinya 

menerima dan mengembangkan anak sesuai dengan segala keunikan dan potensi 

yang dimilikinya. Anak didukung untuk menjadi diri sendiri, bukan menjadi apa 

yang dicita-citakan orang tuanya ataupun orang lain. Anak diajak untuk menerima 

segala kelemahan dan kelebihannya. Guru secara bijaksana harus memberikan 

umpan balik yang sesuai dengan kondisi anak yang sesungguhnya. Jika anak didik 

memiliki kelebihan di bidang tertentu maka patut mendapat pujian, tetapi jika 

anak didik mempunyai kelemahan di bidang tertentu, maka perlu diberi informasi 

tentang kelemahannya. 
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Konsep diri sangat diperlukan bagi anak untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan di luar lingkungan keluarganya. Ketika seseorang masuk dalam 

lingkungan di luar keluarganya, bekal yang berupa konsep diri yang realistis serta 

keterampilan sosial akan menjadi dasar baginya untuk berinteraksi dengan teman-

temannya.  

Seseorang yang sering mengalami kegagalan dalam lingkungannya, akan 

mendapat penilaian negatif dari lingkungannya, yang semakin memperburuk 

konsep dirinya. Demikian juga seseorang yang tidak mempunyai keterampilan 

sosial, seseorang tanpa keterampilan sosial akan sulit mempertahankan diri 

menjalin hubungan dengan teman. Perilaku sering kali merugikan diri sendiri dan 

orang lain sehingga memungkinkan munculnya reaksi dari teman-temannya. 

Dengan demikian seseorang dengan konsep diri realistis dan keterampilan sosial 

akan lebih mampu menentukan tujuan yang sesuai dengan kemampuannya, 

sehingga dengan sendirinya akan lebih mudah mencapai tujuan tersebut. 

Selanjutnya kemungkinan untuk mendapat kepuasan akan usahanya pun akan 

semakin besar. Perasaan puas dan pencapaian prestasi dibidang apa pun akan 

semakin jelas.  

 

Saat ini kita diperkenalkan pendidikan karakter, karena terkait dengan 

pembentukan konsep diri realistis dan keterampilan sosial. Pendidikan karakter di 

sekolah memiliki fungsi mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi 

pribadi berperilaku baik; ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan 

perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa; memperkuat kiprah 
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pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi 

peserta didik yang lebih bermartabat; dan untuk menyaring budaya bangsa sendiri 

dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter 

bangsa yang bermartabat. 

Namun semua kita hampir sepakat bahwa mahluk Allah yang bernama manusia 

yang hidup di kolong langit ini tidak ada yang sempurna, semua punya 

kekurangan masing-masing, hal ini tidak berarti bahwa kita menerima semua 

kekurangan itu menjadi sebuah prilaku. Menurut Gerar Hemnas seorang dokter 

penyakit jiwa (dalam Seriwati Bukit, 2010 : 1), dia mengatakan ada 2523 karakter 

yang berbeda di dalam diri setiap individu.  Untuk itu sangatlah penting 

pendidikan karakter itu dilakukan sedini mungkin karena lebih cepat pendidikan 

karakter itu di dalam diri seseorang semangkin cepat dia menguasai bagaimana 

menjadi individu yang berkarakter baik. 

 

Bangsa Indonesia memiliki karakter seperti ramah tamah, lemah lembut, berbudi 

pekerti luhur, sopan santun, cita tanah air, mengapa? Karena dulu ada pendidikan 

budi pekerti di sekolah-sekolah, pendidikan budi pekerti itu kita perkenalkan sejak 

dini, tapi akhirnya pendidikan budi pekerti itu terlindas dengan perlahan-lahan 

pendidikan itu hilang dari peredaran digantikan dengan kecanggihan teknologi, 

kita bangga kalau anak-anak bangsa ini bisa menguasai teknologi yang canggih 

dan bisa berkomunikasi internasional dan akhirnya menjadi juara-juara diberbagai 

kompotisi di dunia Internasional, tetapi kita lupa menanamkan nilai-nilai luhur 

bangsa kita sehingga mereka menjadi generasi muda yang berkarakter negatif 
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seperti egois, arogan, masa bodoh dengan urusan orang, tidak cinta pada negara, 

koruptor, pesimis, kurang usaha, suka melanggar aturan, narkoba dan lain 

sebagainya, untuk itu kita harus menyeimbangkan antara pengetahuan dan akhlak 

generasi muda kita agar mereka menjadi generasi muda yang pintar dan beraklak 

mulia dengan kepribadian yang positif. 

Dalam proses belajar mengajar faktor guru sangatlah menentukan karena tugas 

seorang guru “bukan saja semata-mata hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, 

akan tetapi harus juga sebagai pendidik, pembimbing dan mengarahkan siswa 

dalam belajar” (Udin Saripuddin, 1989: 87). Hal ini sejalan dengan pengertian 

pendidikan menurut Sisdiknas UU No. 20 tahun 2003, bahwa “pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian , kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan Negara” (Depdiknas, 2006 

: 5). Oleh karena itu pembentukan konsep diri melalui pendidikan karakter juga 

menjadi tanggung jawab guru, karena proses pembentukan dan peningkatan 

konsep diri juga berada pada proses pembelajaran di lingkungan sekolah. 

 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan melalui pengamatan di kelas yang 

dilakukan secara berkolaborasi oleh penulis dengan guru pada pertengahan bulan 

November 2012, menunjukkan adanya gejala rendahnya sikap pengendalian diri, 

egois, arogan, masa bodoh, serta  sikap disiplin dan tanggungjawab seperti dalam 

tabel berikut ini : 
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Tabel 1.Aspek Prilaku yang diamati terhadap siswa kelas X 1 SMA Negeri 1 

Karya Penggawa Krui tahun pelajaran 2012-2013 

 

No ASPEK YANG DIAMATI Tinggi  Sedang Rendah Jumlah 

1 Pengendalian diri   12  

2 Egoisme 7   

3 Arogansi 5   

4 Masa bodoh 8    

5 Disiplin   5 

6 Tanggung Jawab   5 

     42 

Sumber : Hasil pengamatan di kelas X  1 SMA Negeri 1 Karya Penggawa Krui. 

Tabel di atas menunjukkan adanya rata-rata sikap yang negatif dari 42 siswa, hal 

ini diyakini disebabkan adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab gejala sikap 

seperti, diantaranya faktor pola asuh oleh orangtua, faktor lingkungan, faktor 

keteladanan, dan pola atau model pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah. 

 

Faktor pola asuh oleh orangtua misalnya, diduga berpengaruh pada pembentukan 

konsep diri Peserta didik, Peserta didik menjadi sulit menyesuaikan diri dengan 

lingkungan karena orang tua kurang memberi kesempatan bagi anaknya untuk 
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bergaul dan berkomunikasi dengan teman sebaya dalam lingkungan keluarga dan 

masyarakat. 

Faktor lingkungan juga turut memberi pengaruh yang besar terhadap 

pembentukan sikap anak. Seorang anak dapat menjadi baik apabila berada pada 

lingkungan yang benar, tetapi sebaliknya anak akan menjadi buruk perilakunya 

karena berada pada lingkungan yang salah. 

Kemudian faktor keteladanan, faktanya kadang kita dihadapkan pada realitas dari 

orangtua, guru, para pejabat, politikus, bahkan tokoh agama yang memiliki 

perilaku tidak baik, hal ini tentunya berdampak pada pembentukan sikap anak. 

Anak menjadi egois dan arogan karena melihat banyak peristiwa-peristiwa yang 

tidak memberi pelajaran yang baik pada mereka. 

Faktor lain yang diduga berpengaruh pada pembentukan sikap anak adalah pola 

atau Pendekatan pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah. Pendekatan 

sterilisasi misalnya; anak dijauhkan dari realitas. Selalu mengatakan jangan, hal 

ini menjadi tidak efektif karena anak secara diam-diam akan melakukan, maka dia 

akan menjadi manusia yang munafik, seolah-olah menjadi anak baik tetapi 

dibelakang orang tua atau guru mereka berperilaku semaunya. Kemudian 

Pendekatan imunisasi, dimana anak didekatkan kepada realitas. Diberikan 

pemahaman konsekuensi atau akibat kalau dia melakukan suatu kesalahan maka 

anak akan berpikir baik dan buruk setiap perilakunya dan akhirnya anak menjadi 

kokoh dan punya benteng pertahanan diri yang kuat. 

Berdasarkan pada konsep ideal dan fakta berkaitan dengan pendidikan karakter 

dan pembentukan konsep diri anak/Peserta didik, penulis mencoba 
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menuangkannya pada suatu penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh 

Penerapan Pendekatan Imunisasi dalam Pendidikan Karakter terhadap 

Pembentukan Konsep Diri Peserta Didik SMA Negeri Karya Penggawa tahun 

pelajaran 2012-2013”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasikan masalahnya sebagai 

berikut : 

1. Pola asuh orangtua terhadap anak berpengaruh pada pembentukan watak 

dan keperibadian anak. 

2. Pendidikan karakter yang dilakukan di sekolah berpengaruh pada 

pembentukan konsep diri peserta didik. 

3. Faktor lingkungan berpengaruh pada perkembangan perilaku anak. 

4. Pola/ model pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah berpengaruh 

pada pembentukan konsep diri peserta didik. 

5. Keteladanan yang diperlihatkan oleh guru berpengaruh dengan sikap 

peserta didik di sekolah. 

  

1.3. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penelitian ini 

terpokus pada masalah penerapan Pendekatan dalam pendidikan karakter dan 

pembentukan konsep diri peserta didik SMA Negeri Karya Penggawa tahun 

pelajaran 2012-2013. 
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  1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan 

masalahnya sebagai berikut : 

“Bagaimanakah pengaruh penerapan Pendekatan imunisasi dalam pendidikan 

karakter terhadap pembentukan konsep diri peserta didik SMA Negeri Karya 

Penggawa tahun pelajaran 2012-2013” 

1.5.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Pendekatan 

imunisasi dalam pendidikan karakter terhadap pembentukan konsep diri peserta 

didik SMA Negeri Karya Penggawa tahun pelajaran 2012-2013. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memperkaya dan mengembangkan 

konsep-konsep yang berkaitan dengan ilmu pendidikan khususnya pendidikan 

kewarganegaraan berkenaan dengan upaya pembentukan konsep diri peserta 

didik melalui pendidikan karakter. 

b. Kegunaan Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para 

guru dan siswa dalam rangka pembentukan konsep diri peserta didik melalui 

penerapan Pendekatan imunisasi dalam pendidikan karakter di sekolah 



10 

 

 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang Lingkup Ilmu 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan 

kewarganegaraan khususnya pendidikan nilai moral Pancasila. 

2.Ruang Lingkup Objek Penelitian 

 

Objek penelitian ini adalah tentang penerapan Pendekatan imunisasi dalam 

pendidikan karakter dan pembentukan konsep diri peserta didik 

 3.   Ruang Lingkup Subjek Penelitian 

 

Subyek penelitian ini adalah Peserta didik kelas X SMA Negeri Karya 

Penggawa Tahun pelajaran 2012-2013. 

4.   Ruang Lingkup Wilayah Penelitian 

     Wilayah penelitian ini adalah  SMA Negeri Karya Penggawa. 

5.   Ruang Lingkup Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 12 November 2012 sampai 

dengan 27 Maret 2013,penelitian yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai dengan selesai. 

 


