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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan

manusia. Menurut Langeveled (dalam Riadin & Permadi, 2019: 18) pendidikan

adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada

anak tertuju kepada pendewasaan anak agar dapat melaksanakan tugas hidupnya

sendiri. Dari pendidikan formal, pendidikan dasar memberikan dasar untuk

perkembangan manusia. Bila pendidikan dasarnya baik, ini sangat membantu

perkembangan pendidikan selanjutnya. Selama ini banyak anak lulusan sekolah

yang hanya diam mereka tidak berperilaku baik karena sejak sekolah dasar tidak

dilatih untuk berekspresi secara bebas dan terlalu lama diam. Maka pendidikan

karakter sangat perlu diterapkan di sekolah dasar, sebab pendidikan karakter

merupakan sebuah istilah yang semakin hari semakin mendapatkan pengakuan

dari masyarakat Indonesia. Terlebih dengan dirasakannya berbagai ketimpangan

hasil pendidikan pada saat ini.

Lickona (dalam Samani, 2012: 44) menyatakan bahwa pendidikan

karakter sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk membantu seseorang

memahami, peduli, dan bertindak dengan landasan inti nilai-nilai etis. Senada

dengan hal itu, Samani (2012: 45) mengemukakan bahwa pendidikan karakter

adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia

seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa.

Karakter akan terbentuk melalui perilaku yang dilakukan secara berulang-

ulang. Menurut Lickona (2012: 23) bahwa anak-anak mengembangkan karakter

melalui hal yang mereka lihat, mereka dengar dan yang mereka lakukan berulang

kali. Lingkungan yang mendukung untuk berperilaku baik secara teratur maka

akan membentuk karakter baik secara sendiri.

Berkowitz (dalam Samani, 2011: 17) dalam penelitiannya membuktikan

pendidikan karakter berdampak positif, baik terhadap pembelajaran,

persekolahan maupun kehidupan anak-anak pada masa mendatang. Pendidikan

karakter harus diterapkan pada semua jenjang pendidikan, namun porsi yang
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lebih besar harus diberikan pada jenjang SD dibandingkan dengan jenjang

pendidikan lainnya. Hal itu karena siswa SD masih memiliki pola pikir yang

sederhana sehingga sangat memungkinkan untuk ditanamkan budi pekerti atau

karakter luhur bangsa kita yang pada akhirnya melekat di jiwa anak-anak hingga

nanti mereka dewasa.

Terdapat 18 pendidikan karakter yang bersumber dari agama, Pancasila,

budaya, dan tujuan pendidikan nasional (Wibowo, 2013: 67). Dari 18 pendidikan

karakter tersebut salah satu karakter yang perlu ditanamkan adalah karakter

tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan istilah yang tidak asing lagi,

hampir setiap hari terdengar seseorang mengucapkan kata tersebut, baik di

televisi maupun di lingkungan nyata di sekitar. Tanggung jawab adalah sikap dan

perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya

dilakukan baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara dan Tuhan

Yang Maha Esa.

Sikap dan perilaku bertanggung jawab (Rochmah, 2016: 37) adalah

merupakan karakteristik manusia berbudaya sekaligus manusia yang beriman

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia yang sejak usia dini sudah dibiasakan

untuk mengembangkan hati nurani, maka dia akan merasa bersalah ketika segala

sesuatu yang dia lakukan dan sikapi merugikan pihak lain. Jika karakter

tanggung jawab ditanamkan sejak masa anak-anak maka kelak saat dewasa akan

memiliki kepribadian yang baik dalam menjalani kehidupan di masyarakat.

Selain itu  dengan sikap dan perilaku yang bertanggung jawab maka seseorang

akan mendapat kepercayaan dari orang lain dan juga disenangi oleh orang lain.

Tanggung jawab terbagi dari dua jenis Chang (dalam Rochmah, 2016: 38)

yaitu tanggung  jawab  moral dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Tanggung jawab moral, adalah tanggung jawab yang mencangkup tentang

kebebasan bertindak dan tindakan integral tanggung jawab yang lahir dari hati

nurani. Sedangkan tanggung jawab sebagai warga negara, dibagi menjadi

tanggung jawab sebagai pemikul jabatan pemerintah maupun kewajiban sebagai

rakyat.
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Pada tanggal 18 Mei 2020 Menteri Pendidikan telah mengeluarkan Surat

Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2020 mengenai pedoman penyelengaraan

pembelajaran dari rumah (Study from Home) dalam masa darurat penyebaran

virus Covid-19. Pembelajaran yang dilaksanakan pada sekolah tingkat dasar juga

menggunakan pembelajaran daring/jarak jauh dengan melalui bimbingan orang

tua. Hamdani (dalam Fatmala, dkk., 2021) menjelaskan bahwa istilah E-learning

yaitu E singkatan dari electronic (elektronik) dan learning (belajar). Jadi E-

learning ialah kegiatan belajar yang memanfaatkan bantuan media elektronik.

Lebih jelasnya, E-learning ialah proses kegiatan belajar mengajar tanpa harus

tatap muka antara guru dengan siswa. Dengan adanya alat elektronik yang

terkoneksi internet, siswa dapat belajar di mana pun dan kapan pun tanpa harus

datang ke kampus atau ke sekolah. Setiap sekolah memiliki kebijakan yang

berbeda mengenai pelaksanaan pembelajaran daring, beberapa sekolah

menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Classroom, dan Whatsapp untuk

mendukung pelaksanaan pembelajaran daring.

Pembelajaran ini merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab

tantangan akan ketersediaan sumber belajar yang variatif. Keberhasilan dari

suatu model ataupun media pembelajaran tergantung dari karakteristik peserta

didiknya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nakayama, dkk (dalam Dewi

2020) bahwa dari semua literatur dalam E-learning mengindikasikan bahwa

tidak semua peserta didik akan sukses dalam pembelajaran online. Ini

dikarenakan faktor lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik.

Lingkungan belajar di rumah yang berbeda dari lingkungan pada saat

sekolah, menjadi tantangan terbesar bagi kelangsungan dan keberhasilan sebuah

pembelajaran. Lingkungan sosial yang kurang mendukung pembelajaran karena

rendahnya tingkat pendidikan para orang tua. Sikap malas, menunda-nunda

pekerjaan, mencari-cari alasan merupakan bagian dari perilaku tidak bertanggung

jawab yang sering terjadi pada saat pembelajaran daring. Hal ini disebabkan

kurangnya dan keterbatasan pengawasan orang tua menyebabkan sering kali

anak-anak menyalahgunakan media pembelajaran online.
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Saat pembelajaran berlangsung mereka terkadang lebih tertarik dengan

hal-hal lain dalam media pembelajaran (HP/Laptop) seperti bermain game, sosial

media, dan alasan lainnya. Sehingga akhirnya tugas-tugas yang telah diberikan

harus melewati batas waktu yang diberikan bahkan tidak dikerjakan atau

dilakukan. Pernyataan tersebut senada dengan sebuah penelitian yang dilakukan

oleh Jamaluddin, dkk (2020) bahwa diantaranya faktor penghambat

pembelajaran daring adalah terkait tugas yang menumpuk sebanyak 30,6%.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti pada guru

kelas V SDN 4 Kaliwungu dengan cara datang langsung ke sekolah dan bertatap

muka secara langsung menyatakan bahwa dalam menghadapi pandemi virus

Covid-19 ini di SD 4 Kaliwungu khususnya kelas V melaksanakan pembelajaran

secara daring dengan memanfaatkan media elektronik dan sedia sosial dengan

menggunakan Smartphone Android berbantuan aplikasi Whatsapp grup dimana

di dalamnya terdapat guru dan siswa/orang tua siswa yang dapat berinteraksi

tanpa melakukan tatap muka. Lingkungan belajar di rumah yang berbeda dari

lingkungan pada saat sekolah, menjadi tantangan terbesar bagi kelangsungan dan

keberhasilan sebuah pembelajaran, terutama terkait sikap tanggung jawab siswa.

Sikap tanggung jawab siswa yaitu perilaku siswa secara terencana untuk

melaksanaan tugas dan kewajibannya. Salah satu kecakapan hidup yang

seyogyanya dimiliki oleh guru maupun siswa di abad 21 adalah sikap tanggung

jawab (Rakhmawati, 2017).

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan

sebuah penelitian dengan judul “Analisis Karakter Tanggung Jawab Anak

Usia Sekolah Dasar Selama Pembelajaran Daring di SDN 4 Kaliwungu

Kudus”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran daring untuk anak usia sekolah

dasar di SDN 4 Kaliwungu Kudus?

2. Bagaimana karakter tanggung jawab anak usia sekolah dasar selama

pembelajaran daring di SDN 4 Kaliwungu Kudus?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan pembelajaran daring untuk anak usia

sekolah dasar di SDN 4 Kaliwungu Kudus.

2. Mendeskripsikan karakter tanggung jawab anak usia sekolah dasar selama

pembelajaran daring di SDN 4 Kaliwungu Kudus.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Dapat menambah referensi bagi dunia pendidikan, terutama dalam hal

mengkaji karakter tanggung jawab pada peserta didik.

b. Dapat menambah khasanah keilmuan dalam bidang pendidikan secara

teoritis mengenai pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi

Covid-19 serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian teori untuk

mengetahui dan memahami konteks penelitian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, sebagai tambahan wawasan mengenai pembentukan karakter

tanggung jawab untuk anak usia sekolah dasar.

b. Bagi sekolah, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

bahan pertimbangan dalam meningkatkan mutu siswa melalui

pembentukan karakter tanggung jawab serta dapat meningkatkan citra

sekolahnya.

c. Bagi siswa, untuk dapat membentuk nilai-nilai karakter tanggung jawab

kepada siswa agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab.
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d. Bagi guru, dapat memberikan wawasan dalam pembentukan karakter

tanggung jawab.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Melihat luasnya permasalahan yang ada penelitian ini akan difokuskan

pada:

1. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai karakter tanggung jawab

anak usia sekolah dasar selama pembelajaran daring.

2. Subyek penelitian ini adalah guru kelas, orang tua siswa, dan siswa-siswi kelas

V SD.

3. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah di SDN 4 Kaliwungu Kudus.

1.6 Definisi Operasional Variabel
1.6.1 Karakter Tanggung Jawab

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan

dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia lainnya, dan

lingkungan. Tanggung jawab adalah tolak ukur sederhana terhadap sikap dan

perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sikap tersebut

merupakan dorongan dari hati nuraninya sendiri bukan dari hasil dari

keterpaksaan perintah lingkungan.

Adapun indikator tanggung jawab yang akan digunakan pada penelitian ini

adalah melaksanakan kewajiban, mengerjakan sesuai petunjuk, mengerjakan tugas

berdasarkan hasil karya sendiri, melaksanakan tugas sesuai kemampuan,

menyerahkan tugas tepat waktu, dan bertanggung jawab atas setiap perbuatan.

1.6.2 Anak Usia Sekolah Dasar

Anak usia sekolah dasar adalah anak dengan rentang usia 6-13 tahun

yang mulai sekolah untuk memperoleh pengalaman baru sebagai bekal mengubah

sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Anak usia sekolah dasar

melakukan berbagai macam kegiatan di sekolah tidak hanya dengan menuntut

ilmu tetapi juga dengan berinteraksi dengan teman seusianya.

Adapun pada penelitian ini peneliti akan fokus pada anak SD tingkat

tinggi yaitu kelas V. Hal ini karena pada usia tingkat tersebut telah sampai pada
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perkembangan dapat membedakan baik dan buruk atau dapat disebut juga masa

pra-operasional konkret.

1.6.3 Pembelajaran Daring
Pembelajaran daring atau E-learning dapat dipahami sebagai suatu proses

pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa Smartphone

Android/laptop yang dilengkapi sarana telekomunikasi dengan memanfaatkan

jaringan internet. Adapun aplikasi yang dapat digunakan diantaranya adalah

Classroom, Google Meet, Video Converence, Zoom maupun melalui Whatsapp

Group.

Berdasarkan keterbatasan keadaan yang terjadi di lingkungan SDN 4

Kaliwungu Kudus, aplikasi yang digunakan pada saat pembelajaran daring adalah

Whatsapp Group.


