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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Kemajuan suatu bangsa terletak pada karakter yang dimiliki oleh bangsa 

tersebut. Karakter merupakan hal yang sangat penting dan sangat mendasar. 

Karakter merupakan mustika hidup yang membedakan antara manusia dengan 

hewan. Manusia yang tidak punya karakter dikatakan sebagai manusia yang sudah 

melampaui batas. Orang yang berkarakter kuat dan baik secara individual dan 

social adalah orang yang memiliki akhlak, moral serta budi pekerti yang baik.  

Persoalan karakter menjadi bahan pemikiran dan keprihatinan bersama 

karena masyarakat kita saat sekarang ini yang sedang mengalami krisis karakter. 

Krisis ini ditandai dengan maraknya tindakan kriminalitas, seperti tawuran antara 

pelajar, meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan 

remaja, pelecehan seksual, maraknya geng motor dan begal yang seringkali 

menjurus pada tindakan kekerasan yang meresahkan masyarakat, korupsi 

mewabah dan merajalela di semua lini kehidupan masyarakat. Fenomena tersebut 

jelas telah mencoreng citra pelajar dan lembaga pendidikan, karena banyak orang 

yang berpandangan bahwa kondisi demikian berawal dari apa yang telah 

dihasilkan oleh dunia pendidikan.   

Atas kondisi demikian, semua pihak sepakat mengatasi persoalan 

kemorosotan pada dimensi karakter ini. Walaupun sebenarnya persoalan karakter 

atau moral tidak sepenuhnya terabaikan oleh lembaga pendidikan. Akan tetapi, 

fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa ada kegagalan pada institusi 

pendidikan untuk menumbuhkan manusia Indonesia yang berkarakter dan berbudi 

pekerti yang mulia.  

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab keadaan seperti ini terjadi, 

antara lain karena pelajaran di sekolah tentang moral dana gam hanya menjadi 

tanggung jawab pada guru pelajaran tersebut saja, serta materi yang diajarkan 

tentang akhlak cenderung fokus pada aspek kognitif (Pengetahuan) saja, 

sedangkan penekanan pada aspek afektif dan psikomotor sangat minim. Untuk itu, 
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kondisi dan fakta kemerosotan akhlak yang terjadi menegaskan bahwa guru yang 

mengajar pada mata pelajaran apapun harus memiliki perhatian serta juga 

menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai pendidikan karakter pada peserta 

didik.   

Karakter positif seseorang akan mengangkat status derajat yang tinggi dan 

mulia bagi dirinya. Kemuliaan seseorang terletak pada karakternya. Aristoteles 

melihat karakter sebagai kemampuan melakukan tindakan yang baik dan 

bermoral, Psikolog Frank Pittman yang dikutip Zubaedi (2012: 6) mengamati 

bahwa kestabilan hidup tergantung pada karakter. Penjelasan tersebut diatas 

mengindikasikan bahwa karakter pada hakikatnya mengarah pada kejiwaan yang 

berimplikasi pada tingkah laku.  

Pembinaan karakter kepada generasi muda sangat penting, supaya tercipta 

generasi yang memiliki pengetahuan dan perilaku yang baik. Pendidikan dan 

pembinaan kepada generasi muda merupakan tanggung jawab semuanya yang 

terdiri dari lingkungan keluarga, masyarakat social serta masyarakat sekolah.   

Lingkungan keluarga, orang tua mempunyai peranan yang pertama dan 

utama untuk memperbaiki perilaku generasi penerus bangsa, khususnya putera-

puteri mereka. Pada lingkungan masyarakat juga mempunyai andil pada 

pembinaan akhlak peserta didik, sedangkan pada lingkungan sekolah semua 

komponen sekolah, khususnya guru sebagai pendidik mempunyai tugas untuk 

membina akhlak peserta didik yang juga sebagai generasi muda. Para remaja yang 

nantinya akan memegang masa depan bangsa, jika mereka berperilkau yang baik 

maka kejayaan masa depan bisa diraih, namun sebaliknya jika mereka mempunyai 

perilaku yang buruk, maka masa depan bangsa ini akan mengalami kehancuran 

dan jauh dari apa yang dicita-citakan oleh bangsa tercinta ini.  

Kalangan pendidik diharapkan mampu membina peserta didik secara 

intensif sehingga dapat melahirkan perilaku yang baik, cakap, mandiri, 

bertanggung jawab, berakhlak mulia serta mampu mengendalikan diri pada 

kehidupannya sehari-hari. Sebagaimana fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional 

yang tertera pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 2 pasal 3, yaitu: 
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Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat untuk 

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. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya yang tepat untuk mengubah 

perilaku peserta didik supaya menjadi pribadi yang tangguh dan unggul adalah 

melalui jalur pendidikan, karena pendidikan mempunyai arti yang sangat penting 

bagi kehidupan manusia di sunia ini. Pendidikan juga diakui sebagai kekuatan 

yang dapat membantu manusia untuk mencapai kemegahan dan kemajuan sebuah 

peradaban. Selain itu, pendidikan juga dapat memberikan bekal kepada manusia 

untuk menyongsong hari esok yang lebih cerah dan lebih manusiawi.  

Sudirman yang dikutip Ramayulis (2011:13) mengemukakan bahwa 

pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja 

terhadap peserta didik oleh orang dewasa agar ia mnejadi dewasa. Pada 

perkembangan selanjutnya, pendidikan berarti usaha yang dijalankan seseorang 

agar ia menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih 

tinggi. Pendidikan juga berarti usaha yang dilakukan untuk mendewasakan 

manusia dalam hal ini adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter bukan 

merupakan proses menghapal materi ujian dan teknik-teknik cara bagaimana 

menjawabnya. Tetapi pendidikan karakter memerlukan pembiasaan. Pembiasaan 

berbuat baik, pembiasaan berlaku jujur, tidak berbuat curang, tidak bersikap 

malas, tidak membiarkan lingkungan kotor. Karena pada hakikatnya pendidikan 

karakter tidak bisa terbentuk secara instan, tetapi harus dilatih secara serius dan 

kontinyu.   

Kepribadian anak dapat ditumbuhkan melalui pembiasaan-pembiasaan. 

Durkheim yang dikutip oleh Suddin Bani mengatakan bahwa pendidikan moral 

bukan hanya tanggung jawab orang tua saja, tetapi sekolah juga sangat besar 

perannya. Namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa keluargalah yang 
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merupakan dasar pembentukan karakter anak sehingga melahirkan perilaku yang 

mulia. Orang tua tidak dapat memikul tanggung jawab pendidikan anaknya karena 

orang tua memiliki keterbatasan ketika mendidik anaknya. Sehingga mereka harus 

menyerahkan sebagian pendidikan anaknya kepada guru yang ada di sekolah. 

Orang tua juga harus percaya bahwa guru dapat memberikan pendidikan yang 

baik kepada anaknya.  

Guru merupakan orang tua kedua bagi peserta didik. Guru adalah pendidik 

yang berperan sebagai model pembentuk karakter. Sikap pemikiran, nilai-nilai 

komitmen, visi, kehadiran merupakan dimensi yang sangat penting  yang secara 

tidak langsung mengajarkan nilai yang membentuk karakter peserta didik. 

Sebagagai penanam karakter, guru wajib membekali peserta didik dengan nilai-

nilai kehidupan yang positif yang berguna bagi peserta didik di masa yang akan 

datang. Guru yang baik akan akan membawa sebuah perubahan yang lebih baik, 

membuat peserta didik lebih cerdas, mampu memahami dan menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi serta yang terpenting dapat membangun karakter 

positif pada dirinya.  

Muhaimin, (2011: 13), berpendapat bahwa dalam membentuk karakter 

pada peserta didik, setiap lembaga penyelenggara pendidikan sudah seharusnya 

menerapkan karakter itu menjadi “budaya sekolah” supaya pembentukannya 

terjadi karena adanya proses pembiasaan. Untuk melaksanakan penguatan 

pendidikan karakter tersebut, semua stake holder yang terkait harus dilibatkan.  

Yang terpenting juga agar setiap pendidik hendaknya dapat memberikan contoh 

keteladanan dalam mengembangkan karakter di sekolah. Karena karakter yang 

dibangun dalam lembaga pendidikan apabila tidak ada keteladanan dari para 

pendidiknya, tidak akan dapat tercapai seperti yang diharapkan.  

Selain itu, pada kejadian akhir-akhir ini berbagai negara di dunia, tengah 

dikejutkan dengan wabah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus bernama 

corona atau lebih dikenal dengan istilah covid-19 (Corona Virus Diseases-19). 

Virus ini awalnya mulai berkembang di Wuhan, China. Wabah virus ini memang 

penularannya sangat cepat menyebar ke berbagai negara di dunia. Sehingga 
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oleh World Health Organization (WHO), menyatakan wabah penyebaran virus 

covid-19 sebagai pandemi dunia saat ini. (Irawan, H: 2020) 

Sudah banyak orang di seluruh dunia yang terpapar dengan virus ini, 

bahkan menjadi korban kemudian meninggal dunia. Wabah virus ini telah 

memakan banyak korban seperti tercatat di negara Tiongkok, Italia, Spanyol dan 

negara besar lain di dunia. Penyebaran virus ini pun sulit dikenali, karena virus ini 

baru dapat dikenali sekitar 14 hari. Namun, orang yang telah terpapar dengan 

virus ini memiliki gejala seperti demam di atas suhu normal manusia atau diatas 

suhu 38◦ C, gangguan pernafasan seperti batuk, sesak nafas serta dengan gejala 

lainnya seperti gangguan tenggorokan, mual, dan pilek. Apabila gejala tersebut 

sudah dirasakan, maka perlu adanya karantina mandiri (self quarantine). 

Penyebaran virus covid-19 menjadi penyebab angka kematian yang paling 

tinggi di berbagai negara dunia saat ini. Sudah banyak korban yang meninggal 

dunia. Bahkan banyak juga tenaga medis yang menjadi korban lalu meninggal. 

Hal ini menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh dunia saat ini, untuk 

melakukan berbagai kebijakan termasuk di negara Indonesia sendiri. Indonesia 

pun juga merasakan akan dampak penyebaran virus ini. Semakin hari semakin 

cepat menyebar ke sejumlah wilayah di Indonesia. 

Akibat dari pandemi covid-19 ini, menyebabkan diterapkannya berbagai 

kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 di Indonesia. 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia salah satunya dengan 

menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical 

distancing yaitu himbauan untuk menjaga jarak diantara masyarakat, menjauhi 

aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya 

pertemuan yang melibatkan banyak orang. Upaya tersebut ditujukan kepada 

masyarakat agar dapat dilakukan untuk memutus rantai penyebaran pandemi 

covid-19 yang terjadi saat ini. 

Pemerintah menerapkan kebijakan yaitu Work From Home 

(WFH). Kebijakan ini merupakan upaya yang diterapkan kepada masyarakat agar 

dapat menyelesaikan segala pekerjaan di rumah. Pendidikan di Indonesia pun 
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menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat adanya pandemi covid-19 

tersebut. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di 

Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan 

mengganti proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan menggunakan 

sistem dalam jaringan (daring). Dengan menggunakan sistem pembelajaran 

secara daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa 

dan guru, seperti materi pelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru 

kemudian guru mengganti dengan tugas lainnya. Hal tersebut menjadi keluhan 

bagi siswa karena tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak. (Puspitasari:2020) 

Berdasarkan observasi penulis yang terkait tentang Penguatan nilai-nilai 

pendidikan karakter bahwa pelaksanaan pendidikan karakter pada Sekolah Dasar 

Negeri Rejosari 1, Karangawen Demak belum sepenuhnya atau seluruhnya 

terlaksana dengan baik dan masih ada beberapa hambatan. Dengan demikian, 

peserta didik di SD Negeri Rejosari 1 Karangawen Demak sebagian sudah 

memiliki kepribadian yang baik seperti melakukan shalat dhuha dan Dhuhur 

berjamaah di mushola sekolah. Namun belum seluruhnya, masih terdapat 

sebagian peserta didik yang memiliki perilaku yang menyimpang seperti merokok 

secara sembunyi-sembunyi, suka melawan kepada guru, suka berbohong atau 

tidak jujur, selalu mengganggu temannya yang sedang belajar, rambut panjang, 

kerapian peserta didik masih sangat minim dan bahkan ada yang kedapatan 

mengisap rokok. Denagn kata lain, perilaku peserta didik masih perlu 

membutuhkan pembenahan dan pengembangan lebih lanjut. 

Atas dasar fenomena tersebut penulis memberi judul penelitian ini 

Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Di Rumah Pada Masa 

Pandemi Covid 19 Bagi Siswa SD Negeri Rejosari 1 Karangawen, dalam hal 

ini penulis meneliti tentang bagaimana penerapan pendidikan karakter di SD 

Negeri Rejosari 1 Karangawen.  Penulis memilih tempat penelitian di Sekolah 

Dasar Negeri Rejosari 1 Karangawen Kabupaten Demak karena fenomena yang 

tampak ada di sekolah tersebut, yakni menekankan aspek pembelajaran pada 

pembentukan karakter perilaku peserta didik. 
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1.2 Fokus dan Lokus Penelitian 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan 

penelitian untuk memperoleh data yang digunakan. Penelitian tentang 

“Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Di Rumah Pada 

Masa Pandemi Covid 19 Bagi Siswa SD Negeri Rejosari 1 Karangawen” ini 

bertempat di Sekolah Dasar Negeri Rejosari 1 Karangawen Kabupaten Demak 

Provinsi Jawa Tengah, sebagai lokasi penelitian dengan alasan, Sekolah Dasar 

Negeri Rejosari 1 Karangawen Kabupaten Demak merupakan salah satu sekolah 

model Sistem penjaminan Mutu Internal (SPMI) kabupaten Demak yang 

menerapkan kurikulum 2013. 

Pada penelitian ini dipandang perlu untuk memberikan batasan-batasan 

tertentu sebagai focus yang diteliti. Dan untuk menghindari terjadinya kesalah 

pahaman terhadap makna judul pada penelitian ini, maka peneliti menjelaskan 

beberapa hal sebagai fokus penelitian. Adapun fokus penelitian yang perlu 

dijelaskan adalah sebagai berikut: a). Pendidikan Karakter; Penerapan nilai-nilai 

pendidikan karakter pada kegiatan Pembelajaran di Rumah pada masa pandemi 

Covid 19 di SD Negeri Rejosari 1 Karangawen. b). Pola Pembelajaran di Rumah 

selama Masa Pandemi di SD Rejosari 1 Karangawen 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, rumusan masalah dalam penelitian  

ini adalah:  

1. Bagaimana pola Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran di rumah pada 

masa pandemic Covid 19 siswa SD Negeri Rejosari 1 Karangawen 

Kabupaten Demak?  

2. Bagaimana Penguatan nilai-nilai karakter pada masa pandemi Covid 19 di 

SD Negeri Rejosari 1 Karangawen Kabupaten Demak? 

3. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran di rumah SD Negeri Rejosari 1 

Karangawen Kabupaten Demak pada masa pandemic Covid 19?  
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan pola Pendidikan Karakter di rumah pada masa 

pandemic siswa SD Negeri Rejosari 1 Karangawen Kabupaten Demak.  

2. Untuk mendiskripsikan Penguatan nilai nilai karakter yang ditanamkan 

pada masa pandemi Covid 19 di SD Negeri Rejosari 1 Karangawen 

Kabupaten Demak. 

3. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan pembelajar di rumah SD Negeri 

Rejosari 1 Karangawen Kabupaten Demak pada masa pandemi Covid 19. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk melengkapi 

referensi dan konsep yang sudah ada tentang Penguatan penguatan pendidikan 

karakter di Indonesia.  

Sedangkan secara praktis Penguatannya untuk bisa memberikan masukan 

kepada sekolah tempat dilaksanakannya penelitian ini, yakni:  

1. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu para 

penyelenggara pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Rejosari 1 

Karangawen untuk mengubah perilaku peserta didik menjadi lebih baik 

melalui pendidikan karakter.    

2. Sebagai bahan rujukan bagi Dinas Pendidikan maupun Kementerian 

Agama untuk Penguatan penguatan pendidikan karakter di sekolah.  

3. Memberikan landasan pengetahuan bagi peneliti terhadap Penguatan 

penguatan pendidikan karakter di sekolah.  

 

1.6 Ruang lingkup Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan bermaksud untuk mengetahui pola dan 

nilai-nilai pendidikan karakter pada SD Negeri Rejosari 1 Karangawen 

Kabupaten Demak. Subyek penelitian ini adalah siswa SD Negeri Rejosari 1 

Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Obyek penelitian ini adalah 

pelaksanaan Pembelajaran di Rumah dalam masa Pandemi Covid 19 untuk 
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Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik di SD Negeri Rejosari 1 

Karangawen Kabupaten Demak.  

Pada penelitian ini dipandang perlu untuk memberikan batasan-batasan 

tertentu sebagai fokus yang diteliti. Dan untuk menghindari terjadinya kesalah 

pahaman terhadap makna judul pada penelitian ini, maka peneliti menjelaskan 

beberapa hal sebagai fokus penelitian.    

Adapun fokus penelitian yang perlu dijelaskan sebagai berikut:  

a. Penguatan Nilai 

Penguatan nilai merupakan suatu bentuk tindakan pendidik kepada peserta 

didik agar memiliki nilai-nilai karakter yaitu religius, disiplin, tekun, peduli, rasa 

ingin tahu, tanggung jawab dengan tujuan agar peserta didik mampu memahami 

dan mengamalkan nilai-nilai pendidikan karakter pada kehidupan sehari-hari 

dengan baik dan benar dengan kesadaran dan tanpa ada unsur paksaan.   

b. Pendidikan Karakter  

Pendidikan Karakter merupakan suatu proses mencerdaskan peserta didik 

agar terbentuk perilaku yang mulia, taat pada perintah Tuhan yang Maha Esa, 

menumbuhkan kepekaan social, menumbuhkan rasa tanggung jawab, peduli, 

amanah serta memiliki kepribadian yang mulia.   

Untuk menghindari meluasnya pembahasan pada penelitian ini, maka 

fokus penelitian ini perlu dikemukakan secara jelas supaya dapat memberikan 

gambaran yang dilakukan di lapangan. Fokus penelitian ini menitik beratkan pada 

pembahasan sebagai berikut:   

1. Nilai-nilai pendidikan karakter yang terintegrasi pada pembelajaran di Rumah 

pada masa pandemi Covid 19 di SD Negeri Rejosari 1 Karangawen 

Kabupaten Demak. 

2. Pola Pembelajaran di Rumah selama Masa Pandemi di SD Rejosari 1 

Karangawen. 

3. Hasil Penguatan nilai-nilai pendidikan karakter pada SD Negeri Rejosari 1 

Karangawen Kabupaten Demak. 

 

 


