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Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pembinaan dan pembentukan karakter siswa (taruna)

jurusan nautika serta hasil belajar afektif siswa di SMK Negeri 13 Malang. Perangkat yang

dikembangkan adalah angket respon sekolah terhadap pembinaan karakter dan instrumen

wawancara. Penelitian menggunakan dilakukan secara deskriptif,  untuk mengungkap respon

sekolah terhadap pembinaan dan pembentukan karakter siswa. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa respon sekolah (KS dan GPE)  termasuk dalam kategori sangat baik dengan perolehan

nilai 100% dan GP termasuk dalam kategori baik dengan perolehan nilai 80%. Dengan

demikian sekolah memberi respon positif terhadap kegiatan ini, sehingga program ini wajib

digunakan di setiap tahun pelajaran. Data hasil belajar afektif siswa nilai ketarunaan kelas X

dengan jumlah siswa 22 orang memiliki tingkatan akademik yaitu 13,63% termasuk dalam

kategori memuaskan, 31,82% termasuk dalam kategori sangat baik dan 54,54% termasuk

dalam kategori baik. Dengan demikian respon siswa siswa terhadap pembinaan karakter

sangat positif.

Kata kunci—pembentukan karakter, afektif, dan hasil belajar siswa

PENDAHULUAN

Karakteristik pembelajaran abad 21 telah mewarnai kehidupan manusia di seluruh dunia,

sehingga memunculkan kompetisi yang melahirkan daya saing di segala aspek kehidupan,

termasuk bidang pendidikan. Pendidikan memiliki fungsi sangat penting dalam pembentukan

karakter dan budaya bangsa. Dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional pada pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya disebutkan bahwa

pendidikan nasional 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

bertanggungjawab. Oleh karena itu, pendidikan di setiap jenjang, termasuk Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan pendidikan

nasional tersebut. Melalui pendidikan di SMK diharapkan dapat dihasilkan lulusan yang

memiliki kompetensi memadai dan berkarakter mulia.

Penelitian di Harvad University Amerika Serikat menunjukan bahwa kesuksesan seseorang

tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) saja, tetapi

lebih oleh komponen mengelola diri dan orang lain (soft skill). Penelitian tersebut

mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% oleh hard skill. Orang-orang

tersukses di dunia bisa berhasil dikarenakan lebih banyak didukung oleh kemampuan soft skill

dari pada hard skill[1].

Hard skill dan soft skill merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Selain

itu dalam menyikapi hal tersebut sekolah-sekolah di Indonesia mulai gencar-gencar
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menanamkan nilai karakter pada setiap mata pelajaran, akan tetapi bukan saja disetiap mata

pelajaran tetapi dijadikan sebagai bahan dalam pembinaan ekstrakurikuler. Di tahun 2045

Indonesia telah mendapatkan dan menghasilkan generasi emas bangsa yang memiliki sikap,

perilaku, karakter dan jiwa kepemimpinan yang baik [2]. Pendidikan karakter merupakan upaya

untuk mempersiapkan individu untuk beretiket, menilai diri sendiri dan bertindak untuk

melakukan apa harus dilakukan terhadap orang lain [3].

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk memperkuat sumberdaya manusia dalam dunia

pendidikan ditempuh dengan melakukan dinamisasi kurikulum. Pemerintah melalui

kementerian pendidikan nasional melakukan perubahan kurikulum dari kurikulum tingkat

satuan pendidikan (KTSP) menjadi kurikulum 2013 (K-13). Dalam kurikulum K-13, model

kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa religius, sikap,

pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam

berbagai mata pelajaran. Salah satu tujuan implementasi kurikulum 2013 adalah untuk

mengembangkan pendidikan karakter bagi siswa sejak level pendidikan dasar.

Karakter adalah karakteristik khusus yang dimiliki oleh seseorang, suatu keluarga, atau

komunitas tertentu [4]. Karakter cenderung stabil dan konsisten dalam diri seseorang, karena

telah terbentuk sejak masa kecil, pada saat seseorang menginternalisasi nilai-nilai hidup dari

lingkungannya. Karakter menunjukkan jati diri seseorang. Dalam konsep pendidikan karakter

diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antara berbagai pihak. Keluarga, lingkungan

sekolah, dan masyarakat memberikan sumbangsih yang utama dalam pembentukan karakter

seseorang. Meskipun penanaman nilai-nilai karakter telah dilakukan di dalam keluarga, disertai

dengan penguatan yang mendalam melalui jalur pendidikan non formal melalui lembaga-

lembaga agama, namun sekolah tetap merupakan bagian terpenting dalam mendorong

pembentukan karakter seseorang.

Pembelajaran pada setiap mata pelajaran pada setiap jenjang pendidikan telah menanamkan

nilai karakter untuk membentuk manusia untuk lebih disiplin, bekerja keras dan tangguh dalam

menghadapi persoalan yang dialaminya. Pendidikan karakter diterapkan bertujuan untuk

mengatasi kemerosotan moral dan etika di kalangan peserta didik, Merosotnya sikap sopan

santun dan perilaku lainnya menunjukan pada rendahnya akhlak menjadi tangung jawab

bersama. Oleh karena itu sekolah sebagai lembaga formal yang mencetak para peserta didik

menjadi orang-orang yang berakhlak dan berkarakter tetap senantiasa menanamkan budaya

disiplin sejak dini agar mempersiapkan peserta didik menjadi masyarakat yang berbudaya.

Pembangunan karakter dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil pendidikan sekolah

yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara

keseluruhan, terpadu, dan seimbang, serta standar kompetensi yang sesuai [5]. Melalui

pengembangan karakter, harapkan peserta didik mampu meningkatkan dan menggunakan

pengetahuan independen, untuk mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia

sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.

SMKN 13 Kota Malang hadir sebagai penyelenggara pendidikan sebagai sekolah yang

berbasis pada penanaman nilai karakter bagi siswanya, berupa pelaksanakan pelatihan baris-

berbaris, aspek-aspek bela negara, kedisiplinan taruna, dan kepemimpinan. Proses ini dilaksakan

oleh pihak sekolah selama bertahun-tahun bekerja sama dengan pihak TNI AL Kota Malang

dalam pembinaan karakter dan kedisiplinan bagi para peserta didik (taruna).  Pembinaan

karakter di SMKN 13 Kota Malang merupakan kegiatan ekstrakurikuler dan merupakan sesuatu

yang wajib dilaksanakan oleh para tarunanya. Oleh karena itu dari aspek diatas dapat

membentuk pola pengetahuan yang baik dan menghasilkan hasil belajar kognitif, afektif dan

psikomotorik yang baik. Setiap orang yang memiliki karakter moral dan kepribadian yang baik

berakibat pada hasil belajar yang baik dan pola belajar yang linear.

Hasil belajar selalu dihubungkan dengan pelaksanaan suatu kegiatan atau aktivitas. Hasil

belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena kegiatan belajar

merupakan proses, sedangkan hasil belajar merupakan output dari proses belajar. Penguasaan

pengetahuan dan keterampilan siswa didapat dari mata pelajaran kejuruan yang diperoleh siswa

sebagai hasil proses belajar. Hasil yang dicapai oleh siswa biasanya dinyatakan dalam bentuk
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angka yang dituangkan dalam lembaran hasil belajar. Nilai hasil belajar dapat menunjukkan

tinggi rendahnya penguasaan pengetahuan dan keterampilan siswa.Adanya kondisi di atas

menunjukkan bahwa penerapan pendidikan karakter di Sekolah Menengah Kejuruan sangat

diperlukan dan dilaksanakan, karena dengan pendidikan karakter di sekolah akan membentuk

karakter baru siswa sesuai dengan karakter yang diinginkan. Kesesuaian pendidikan karakter

sangat berkaitan dengan keberhasilan dan hasil belajar siswa tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang

didukung dengan analisis kuantitatif. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini

menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria orang-orang yang mengetahui,

berpengalaman, dan dapat memberikan informasi mengenai penanaman nilai-nilai karakter

sekaligus sebagai pelaku pendidikan di SMKN 13 Kota Malang, yakni kepala sekolah, wakil

kepala sekolah urusan kurikulum, pembina ekstrakurikuluer terdiri dari guru dan anggota TNI

AL Kota Malang (Instruktur), dan siswa kelas X jurusan nautika SMKN 13 Kota Malang.

Penelitian ini dilakukan pada awal bulan Mei hingga akhir Juni 2016. Peneliti menggunakan

beberapa teknik untuk mengumpulkan data, yaitu observasi partisipatif, wawancara (interview),

dan dokumentasi. Data yang sudah terkumpul kemudian diperiksa keabsahannya agar diperoleh

data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan teknik triangulasi. Adapun teknik

analisis datanya adalah teknik analisis induktif dengan langkah-langkah reduksi data,

kategorisasi data, display data, dan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Singkat SMKN 13 Kota Malang
SMKN 13 Kota Malang merupakan sekolah yang berbasis taruna. Sekolah ini memiliki

program pembinaan karakter yang luar biasa bagi para siswanya. SMKN 13 Kota Malang

memiliki empat jurusan diantara jurusan nautika, jurusan keperawatan, jurusan teknologi

pengolahan hasil, dan jurusan teknologi pengolahan hasil perikanan. Proses pembinaan sekolah

bekerja sama dengan TNI AL Kota Malang dalam rangka pembinaan karakter siswa. Sekolah

yang berbasis taruna ini selalu mengedepankan kedisiplinan, keuletan, dan loyal terhadap tugas

yang diberikan. Pembinaan karakter taruna merupakan upaya dalam rangka menyiapkan peserta

didik (taruna) menjadi manusia yang bermoral dan berakhlak mulia, sopan dan saling

menghargai di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dengan visi sekolah unggul spiritual,

Iptek, berbudaya nusantara dan berwawasan global.

Program pembinaan karakter siswa (taruna) dilaksakan dengan pembentukan batalion pada

setiap jenjang baik kelas X dan XI untuk kelas XII program ini tidak dilaksakan dikarekan

sekolah memfokuskan peserta didik untuk ujian sekolah maupun ujian negara. Adapun program

pembinaan staf batalion antara lain sebagai berikut. Pertamapengertian, satu-satunya wadah

organisasi Staf Batalion di sekolah untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan

ketarunaan adalah Organisasi Intra Sekolah di singkat OSIS kalau di SMKN 13 Malang di

namakan dengan Staf Batalyon. Staf Batalyon bersifat intra sekolah, artinya tidak ada hubungan

organisasi dengan OSIS di sekolah lain, dan tidak menjadi bagian dari organisasi lain yang ada

di luar sekolah. Karena staf batalyon merupakan wadah organisasi taruna di  sekolah. Oleh

karena itu  setiap taruna secara otomatis menjadi anggota staf batalyon. Keanggotaan itu secara

otomatis berakhir dengan keluarnya Taruna dari sekolah yang bersangkutan, Keduatujuan,

organisasi ini bertujuan mempersiapkan Taruna sebagai kader penerus.

Cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani pembangunan nasional, antara lain a)

mengembangkan potensi Taruna secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan

kreativitas, b) memantapkan kepribadian Taruna untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai

lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan

dengan tujuan pendidikan, c) mengaktualisasikan potensi taruna dalam mencapai prestasi
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Deskripsi

Baik dan rajin dalam mengikuti kegiatan ketarunaan da

Kesegaran Jasmani, Kepemimpinan, Etika, Sar, Bela ne

Kedisiplinan.

Baik dan rajin dalam mengikuti kegiatan ketarunaan da

Kesegaran Jasmani, Kepemimpinan, Etika, Sar, Bela ne

Kedisiplinan.

Sangat Baik dan sangat rajin dalam mengikuti Ketaruna

Kepemimpinan, Etika, Sar, Belanegara, Kesegaran Jasm

kedisiplinan

Baik dan rajin dalam mengikuti kegiatan ketarunaan da

Kesegaran Jasmani, Kepemimpinan, Etika, Sar, Bela ne

Kedisiplinan.

Baik dalam mengikuti kegiatan ketarunaan dalam bidan

Jasmani, Kepemimpinan ,Etika, Sar, Bela negara dan Ke

Baik dan rajin dalam mengikuti kegiatan ketarunaan da

Kesegaran Jasmani, Kepemimpinan, Etika, Sar, Bela ne

Kedisiplinan

Baik dan rajin dalam mengikuti kegiatan ketarunaan da
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Kesegaran Jasmani, Kepemimpinan, Etika, Sar, Bela negara dan

Kedisiplinan

F.Y.A B

Baik dan rajin dalam mengikuti kegiatan ketarunaan dalam bidang PBB,

Kesegaran Jasmani, Kepemimpinan, Etika, Sar, Bela negara dan

Kedisiplinan

G. P. P B+

Baik dan rajin dalam mengikuti kegiatan ketarunaan dalam bidang PBB,

Kesegaran Jasmani, Kepemimpinan, Etika, Sar, Bela negara dan

Kedisiplinan

H. D.W. B+

Baik dan rajin dalam mengikuti kegiatan ketarunaan dalam bidang PBB,

Kesegaran Jasmani, Kepemimpinan, Etika, Sar, Bela negara dan

Kedisiplinan

J. F B-
Baik dalam mengikuti kegiatan ketarunaan dalam bidang PBB, Kesegaran

Jasmani, Kepemimpinan ,Etika, Sar, Bela negara dan Kedisiplinan

L.F. B

Baik dan rajin dalam mengikuti kegiatan ketarunaan dalam bidang PBB,

Kesegaran Jasmani, Kepemimpinan, Etika, Sar, Bela negara dan

Kedisiplinan

M.N.F B+ Baik dan rajin dalam mengikuti kegiatan ketarunaan dalam bidang PBB,

Kesegaran Jasmani, Kepemimpinan, Etika, Sar, Bela negara dan

Kedisiplinan

M.Y.S B Baik dan rajin dalam mengikuti kegiatan ketarunaan dalam bidang PBB,

Kesegaran Jasmani, Kepemimpinan, Etika, Sar, Bela negara dan

Kedisiplinan

R.M.R A Sangat Baik dan sangat rajin dalam mengikuti Ketarunaan dalam Bidang :

Kepemimpinan, Etika, Sar, Belanegara, Kesegaran Jasmani dan

kedisiplinan

R.B A Sangat Baik dan sangat rajin dalam mengikuti Ketarunaan dalam Bidang :

Kepemimpinan, Etika, Sar, Belanegara, Kesegaran Jasmani dan

kedisiplinan

R.M B

Baik dan rajin dalam mengikuti kegiatan ketarunaan dalam bidang PBB,

Kesegaran Jasmani, Kepemimpinan, Etika, Sar, Bela negara dan

Kedisiplinan

S.A.B B-
Baik dalam mengikuti kegiatan ketarunaan dalam bidang PBB, Kesegaran

Jasmani, Kepemimpinan ,Etika, Sar, Bela negara dan Kedisiplinan

Y.A B+

Baik dan rajin dalam mengikuti kegiatan ketarunaan dalam bidang PBB,

Kesegaran Jasmani, Kepemimpinan, Etika, Sar, Bela negara dan

Kedisiplinan

Y.S.N B+

Baik dan rajin dalam mengikuti kegiatan ketarunaan dalam bidang PBB,

Kesegaran Jasmani, Kepemimpinan, Etika, Sar, Bela negara dan

Kedisiplinan

Z.M B

Baik dan rajin dalam mengikuti kegiatan ketarunaan dalam bidang PBB,

Kesegaran Jasmani, Kepemimpinan, Etika, Sar, Bela negara dan

Kedisiplinan

Y.M.M B+

Baik dan rajin dalam mengikuti kegiatan ketarunaan dalam bidang PBB,

Kesegaran Jasmani, Kepemimpinan, Etika, Sar, Bela negara dan

Kedisiplinan
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Penilaian dilakukan pada 22 orang jurusan nautika kelas X dan respon siswa terhadap kegiatan

ini dapat ditujukan pada Gambar 2.

Gambar 2. Data Nilai Karakter Jurusan Ketarunaan

Gambar 2. menunjukkan bahwa nilai ketarunaan kelas X dengan jumlah siswa 22 orang

miliki tingkatan akademik sebagai berikut, 13,63% termasuk dalam kategori memuaskan,

31,82% termasuk dalam kategori sangat baik dan 54,54% orang termasuk dalam kategori baik.

Sementara kategori cukup dan kurang baik tidak ada. Oleh karena itu secara keseluruhan hasil

belajar siswa yang dilihat hasil belajar afektif siswa menunjukan bahwa nilai karakter siswa

berada katagori baik. Dengan demikian program ini dapat dijalankan kepada siswa secara terus

menerus disetiap tahun pelajaran.

Pertama, Respons sekolah terhadap pelaksanaan program pembinaan karakter bagi para

peserta didik (Taruna) dalam pembinaan karakter siswa itu sangat penting, karena tanpa peran

dan upaya pihak  sekolah, program yang direncanakan tidak dapat berjalan dengan baik. SMKN

13 Kota Malang memiliki kriteria khusus terhadap tampilan diri siswa yang berupa

pelaksanakan pelatihan baris-berbaris, aspek-aspek bela negara, kedisiplinan taruna, dan

kepemimpinan. Ketentuan terhadap tampilan diri siswa dimaksudkan untuk mendisiplinkan

siswa baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Peraturan sekolah yang serupa dengan

peraturan di dunia kerja apalagi SMK menyiapkan para lulusan untuk mampu bekerja di dunia

industri. Hal ini bertujuan untuk pembiasaan awal siswa sebelum terjun ke dunia kerja. Temuan

penelitian di atas selaras dengan pendapat Lickona (2012) yang menyatakan “hasil disiplin

memang menyakitkan dalam jangka pendek tetapi menguntungkan dalam jangka panjang.

Dengan disiplin, anak mempunyai patokan dalam berperilaku”. Oleh karena itu guru sebagai

staf pengajar, guru juga memiliki fungsi utama di sekolah yaitu melakukan bimbingan dan

melaksanakan program yang dijalankan oleh pihak sekolah, selain itu kepala sekolah harus

bertanggungjawab terhadap program yang dilaksanakan (Taub, 2015).

Kedua, Nilai rata-rata ketarunaan hasil belajar afektif kelas X Jurusan Nautika katogori

baik, Hal ini menunjukan bahwa secara karakter prestasi akademik dalam ketarunaan sangat

luar biasa, dimana nilai ketarunaan merupakan nilai yang diprioritaskan untuk siswa bisa lulus

dan berhasil untuk masuk pada tingkatan berikutnya atau sebagai prasyarat masuk ke jenjang

kelas XI. Apabila nilai karakter ketarunaan tidak menunjukan hasil yang signifikan, siswa

tersebut tidak diperkenankan masuk dalam jenjang berikutnya atau tinggal di kelas X. Ini

merupakan salah satu strategi untuk memacu siswa dalam belajar dan bekerja keras agar

mendapatkan hasil yang baik.

Pendidikan karakter merupakan wujud dari sikap dan mental yang dimiliki seorang siswa

oleh karena itu dari kurikulum 1994 hingga kurikulum 2013 pendidikan karakter tetap

ditanamkan. Dilihat dari analisis situasi bangsa dengan nilai karakter moral yang berada pada

ujung tanduk, misalnya pertikaian antar pelajar, terlibat dalam NARKOBA, pembunuhan di

mana-mana, berbagai kasus kekerasan antar siswa, seks bebas dan lain-lain. Oleh karena itu
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pendidikan karakter sejak bangku sekolah dasar sampai tingkat sekolah menengah atas/kejuruan

tetap dilaksanakan agar dapat berakar dan bertumbuh dengan baik dalam diri peserta didik. Hal

ini diperkuat dengan pendapat Rukiyatim (2013) menyatakan bahwa pendidikan  karakter

holistik  dapat  diartikan sebagai  upaya  memperkenalkan dan menginternalisasikan nilai-nilai

kehidupan yang dapat  menjadikan peserta didik menjadi  manusia yang  utuh  (a  whole  human

being). Selain itu Hambali, (2015) menjelaskan bahwa pendidikan karakter merupakan

pembinaan mental dan sikap untuk menghasilkan masyarakat pendidikan yang cerdas dan

berkarakter agar memperkuat indentitas dirinya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

(1) program pendidikan karakter sangat baik untuk dilaksanakan oleh setiap sekolah bukan saja

SMK 13 Kota Malang tetapi seluruh sekolah dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi

karena dengan pendidikan karakter membentuk moral dan akhlakmanusia khususnya peserta

didik menjadi baik dan bermartabat. (2) Hasil belajar afektif siswa dengan pembinaan karakter

yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut membemberikan pengaruh yang luar biasa dalam

peningkatan hasil belajar afektif siswa dengan menunjukan perilaku hidup yang baik dalam diri

siswa. (3) Program pendidikan karakter harus tetap digalakkan/implementasikan terus-menurus

pada setiap mata pelajaran khususnya pada kompetensi inti dan kegiatan pembelajaran di kelas.
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