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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Indonesia saat ini berada di era reformasi. Era reformasi 

adalah era baru setelah era orde baru. Era reformasi ditandai dengan 

pelaksanaan hak asasi manusia secara utuh, dalam arti semua hak-hak manusia 

dihargai dan dijunjung tinggi dengan memperhatikan hak-hak orang lain. 

Dengan mengambil kutipan dari seorang aktivitas pendidikan sekaligus 

ruhanian, Romo J.J. Drost dikatakannya, Di zaman penjajahan,zaman sebelum 

Perang Dunia II, jelasnya perbedaan sisitem persekolahan bagi kaum Eropa 

dan bagi sejumlah kecil bangsa Indonesia dan bagi rakyat Indonesia yang 

biasa. Hak seseorang diminta untuk dihargai dengan sebebas-bebasnya tanpa 

memperhatikan hak orang lain serta norma dan aturan yang berlaku. 

akibatnya, banyak terjadi masalahsosial di masyarakat.
1
 

Masalah sosial yang terjadi di masyarakat juga memberi imbas kepada 

kehidupan di sekolah tidak hanya di sekolah tingkat atas, bahkan di sekolah 

dasar pun kerap terjadi masalah sosial tersebut. Adapun masalah tersebut 

meliputi pelanggaran terhadap norma yang berlaku di masyarakat. Masalah 

yang sering dijumpai adalah adanya murid yang kurang hormat kepada 

bapak/ibu guru, kekerasan kepada murid lainnya dan sikap acuh terhadap 

teman sebaya.
2
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Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mensinyalir bahwa, 

sumber dari segala sumber luluh lantaknya karakter bangsa di semua bidang 

kehidupan adalah terabaikannya pendidikan karakter.Kemendiknas 

menyandarkan argumennya tersebut pada sejarah bangsa yang selalu 

mengedepankan karakter, sebagai solusi berbagai persoalan yang menerpanya. 

Lahirnya pendidikan karakter bisa dikatakan sebagai buah usaha 

menghidupkan kembali pedagogi ideal-spiritual yang sempat hilang diterjang 

gelombang positivisme yang dipelopori oleh filsuf prancis Auguste Comte.
3
 

Pendidikan nilai, moral, etika dalam pandangan masyarakat pada 

umumnya saling mengkaitkan. Hal ini terwakili dalam pandangan Brian Hill 

yang mengatakan: “When people talk about „values education’, the are 

ussually talking about moral, religius beliefs, values and ethnics.
4
 Dari 

pemikiran Brian Hill tersebut, peneliti memilih untuk menjelaskan tentang 

pendidikan karakter, sering disamakan dengan pendidikan budi pekerti. 

Seorang dikatakan berwatak atau berkarakter jika telah seorang menyerap 

nilai-nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan 

sebagai kekuatan moral dalam hidupnya.
5
 

Dalam setiap proses pendidikan, peserta didik merupakan komponen 

masukan yang mempunyai kedudukan sentral. Tidak mungkin suatu proses 

berlangsung tanpa kehadiran peserta didik. Untuk melaksanakan tugas guru 

                                                           
3
Mansur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis multidimensional, (Jakarta: 

katalog dalam Terbitan, 2011)), 37. 
4
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perlu memiliki pengetahuan mengenai murid dan bagaimana karakteristiknya.
6
 

Manusia yang berkarakter kuat dicirikan oleh kapasitas mental yang 

membedakan dari orang lain seperti kepercayaan, ketulusan, kejujuran, 

keberanian, ketegasan, kuat dalam memegang prinsip, dan sifat-sifat khusus 

lainnya yang melekat pada dirinya.
7
 

Pendapat pencetus pendidikan karakter pertama yaitu pedagogi Jerman 

yang bernama F.W. Foerster mengatakan suatu yang mengkualifikasi seorang 

pribadi.Karakter menjadi identitas, menjadi ciri, menjadi sifat yang tetap, yang 

mengatasi pengalaman kontingen yang selalu berubah. Seperangkat nilai yang 

telah menjadi kebiasaan hidup sehingga menjadi sifat tetap dalam diri 

seseorang, misalnya kerja keras, pantang menyerah, jujur, sederhana. 

Begitu pentingnya pendidikan dimiliki oleh manusia maka negara 

harus membangun sekolah untuk tujuan pendidikan.sekolah menjadi sarana 

utama bagi negaranya untuk dikelola dengan semestinya berkembang dan 

menginternalisasikan peranan pendidikan dalam kehidupan manusia.
8
 

Dalam pandangan Lickona pendidikan nilai/moral yang menghasilkan 

karakter, ada tiga komponen karakter yang baik (components of good 

character), yaitu moral knowing atau pengetahuan tentang moral, moral 

feeling atau perasaan tentang moral,  feeling atau perasaan tentang mental, dan 

moral action atau perubahan moral.
9
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Arah dan tujuan pendidikan nasional kita, seperti diamanatkan oleh 

UUD 1945, adalah peningkatan iman dan takwa serta pembinaan akhak mulia 

para peserta didik yang di dalam hal ini adalah seluruh warga negara yang 

mengikuti proses pendidikan di Indonesia. Amanat konstitusi kita ini dengan 

tegas memberikan perhatian yang besar akan pentingnya pendidikan karakter 

(akhlak mulia) dalam setiap proses pendidikan dalam membantu memaknai 

nilai-nilai agama dan kebangsaan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang diajarkan kepada seluruh peserta didik. Undang-undang tentang sistem 

pendidikan nasional (sisdiknas), yakni UU no. 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, pasal 3, yang berbunyi: 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 amnusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjawab warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab.
10

 

Menumbuh kembangkan karakter bangsa yang bermoral bukan sekadar 

persoalan penyampaian teori tentang ilmu etika dan etika moral sebagai mata 

pelajaran di sekolah, melainkan membangun kebiasaan yang 

berkesinambungan dari hari ke hari. Bagi seorang anak, untuk membangun 

kebiasaan tersebut membutuhkan figur panutan yang dijadikan teladan.Selama 

ini banyak dipengaruhi oleh faktor dalam dirinya, lingkungan sekitar, pola 
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asuh orang tua dan pendidikan sekolah.
11

Implementasi pendidikan karakter 

dalam Islam, tersimpul dalam karakter pribadi Rasulullah SAW. Dalam 

pribadi Rasul, tersemai nilai-nilai akhlak yang mulia dan agung. Al-qur‟an 

dalam surat Al-ahzab ayat 21 mengatakan 

 

                         

         

 

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan banyak menyebut Allah. 

 

Maka, membangun karakter yang baik dalam diri anak didik, lembaga 

pendidikan atau setiap sekolah semestinya menerapakan semacam “budaya 

sekolah” untuk membiasakan karakter yang akan dibentuk. Budaya sekolah 

dalam pembentukan karakter harus terus-menerus dibangun oleh semua yang 

terlibat pada proses pendidikan di sekolah. Pendidik hendaknya dapat menjadi 

suri teladan dalam membangun pendidikan karakter.
12

 

Pendidikan merupakan agent of change yang harus mampu melakukan 

perbaikan karakter bangsa kita. Karena itu, pendidikan perlu direkonstruksi 

kembali agar dapat menghasilkan generasi yang lebih berkualitas dan siap 

menghadapi masa depan yang penuh dengan problema. Dengan kata lain, 

pendidikan harus mampu mengemban misi pembentukan karakter sehingga 

para peserta didik dan para lulusannya dapat berpartisipasi dalam mengisi 
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 Hudiyono, Membangun Karakter Siswa , (Surabaya: Erlangga, 2012), 5. 
12

 Ida zusnani,  Manajemen Pendidikan  Berbasis Karakter bangsa, (Surabaya: Platinum, 2013), 

54. 
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pembangunan di masa-masa mendatang tanpa meninggalkan nilai-nilai 

karakter mulia.
13

 

Pendidikan karakter di sekolah juga sangat terkait dengan manajemen 

atau pengelolaan sekolah. Bagaimana pendidikan karakter direncanakan, 

dilaksanakan, dan dikendalikan dalam kegiatan pendidikan di sekolah secara 

memadai. Pengelolaan tersebut antara lain meliputi nilai-nilai yang perlu 

ditanamkan, muatan kurikulum, pembelajaran, penilaian, pendidik dan tenaga 

kependidikankomponen terkait lainnya. Dengan demikian manajemen sekolah 

merupakan salah satu media yang efektif dalam pendidikan karakter di 

sekolah.
14

Pendidikan karakter adalah upaya yang terencana untuk menjadikan 

peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga 

peserta didik berperilaku sebagai insan kamil.Keistimewaan tersebut karena 

manusia merupakan makhluk psikis disamping makhluk fisik yang memiliki 

potensi dasar, yaitu fitrah akal dan kalbu.
15

 

Indonesia memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu 

yang memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan. Maka dari itu, 

di Indonesia sedang gencar-gencarnya diadakan penyuluhan dan penerapan 

pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter 

dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang.
16
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Dalam penelitian ini lebih terfokuskan kepada SD Muhammdiyah 1 

Tanggul.Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di SD Muhammadiyah 1 

Tanggul merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan 

pemerintah dan organisasi pergerakan. Selebihnya sekolah tersebut memeliki 

keunikan pada program pembelajaran peserta didik.Keunikan tersebut hanya 

ada di SD Muhammadiyah 1 Tanggul dan belum ada pada SD 

Muhammadiyah lainnya. Karena masih sangat jarang sekolah lain yang 

menerapkan hal serupa ini. 

Beberapa hal yang unik pada SD Muhammadiyah 1 Tanggul adalah 

pendidikan berbahasa arab, mereka memiliki metode tersendiri sehingga 

mudah untuk di aplikasikan, cara menghafal Al-Qur‟an yang masuk dalam 

kurikulum dan penerapan penukaran mata uang muhita. Pada keunikan yang 

terakhir ini, peneliti merasa perlu diadakan penelitian dikarenakan sistem 

pembelajaran yang cukup unik, sehingga mampu menciptakan lingkungan 

sekolah dengan nuansa karakter. Sekolah tersebut ingin melakukan 

penanamkan pendidikan karakter untuk mendasari akhlak peserta didik 

dengan kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian. 

Menurut kepala sekolah, diadakannya penukaran uang muhita ini 

dikarenakan ada beberapa kejadian yang merugikan peserta didik SD 

Muhammadiyah 1 Tanggul dan juga di kantin sekolah. Dari peserta didik 

sering terjadi kehilangan uang, dan banyak laporan dari wali peserta didik 

yang mengadukannya ke sekolah. Untuk kantin sekolah  mengalami 

kemerosotan laba penghasilan. Laba penghasilan yang masuk ke dalam kantin 
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sekolah tidak sesuai jumlah nya dengan pengeluaran saat belanja kebutuhan 

kantin sekolah. Ada ketidakjujuran dan ketidaktaatan peserta didik saat berada 

di sekolah, adanya pelanggaran yang terjadi terus-menerus. Dari ketidaktaatan 

merambah kepada ketidakdisiplinan peserta didik saat berada dilingkungan 

sekolah. Disiplin tak lain adalah peraturan tata tertib yang tegas, tata tertib 

sekolah menciptakan aturan tersebut agar peserta didik tidak mencuri uang 

teman sebaya, memenuhi kebutuhan setelah membeli makanan di kantin 

sekolah. Akhirnya sekolah mengambil tindak lanjut denganmenerapkan 

kegiatan agar menumbuhkan karakter yang disiplin, tanggung jawab, jujur dan 

peduli terhadap diri sendiri atau lingkungan sekitarnya. 

Kegiatan yang diterapkan oleh SD Muhammadiyah 1 Tanggul adalah 

menukarkan uang rupiah dengan uang muhita untuk transaksi jual beli selama 

berada dilingkungan sekolah. Kegiatan ini menjadi kegiatan pembiasaan 

terhadap peserta didik, agar pembelajaran diluar bangku kelas tetap terlaksana, 

walaupun secara tidak mereka sadari kegiatan penukaran mata uang ini juga 

bagian dari proses pembelajaran. Penanaman pendidikan karakter yang ingin 

dicapai oleh SD Muhammadiyah ini adalah karakter yang jujur, disiplin, taat 

dan peduli. 

Maka, dengan kegiatan penukaran mata uang menjadi pembelajaran 

bagi peserta didik bagaimana proses terjadinya penukaran mata uang pada 

umumnya. Mata uang yang umum digunakan untuk transaksi pada setiap 

negara mengalami perbedaan. Mata uang yang berlaku di Indonesia adalah 

rupiah. Jika ingin membeli barang di Indonesia, tetapi memilki dolar Amerika 
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Serikat maka harus menukar uang tersebut dengan rupiah dan menukarnya di 

tempat penukaran mata uang. Dari contoh diatas dapat diketahui bahwa 

dengan mata uang apapun yang dilakukan, selalu memerlukan penukaran mata 

uang yang satu dengan mata uang lainnya.
17

 

Dari uraian diatas menjadi penting bagi peneliti untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Upaya Menanaman Pendidikan Karakter  Melalui 

Penukaran Mata Uang Rupiah dengan Uang Muhita di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 1 Tanggul Tahun Ajaran 2015/2016”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diformulasikan kedalam 

fokus masalah tentang penanaman pendidikan karakter melalui penukaran 

mata uang rupiah dengan mata uang muhita di SD Muhammadiyah 1 Tanggul 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Upaya Menanamkan Pendidikan Karakter Melalui Penukaran 

Mata Uang Rupiah dengan Mata Uang Muhita Dalam Aspek Religius di 

SD Muhammdiyah 1 Tanggul Tahun 2015/2016? 

2. Bagaimana Upaya Menanamkan Pendidikan Karakter Melalui Penukaran 

Mata Uang Rupiah dengan Mata Uang Muhita Dalam Aspek Disiplin di 

SD Muhammadiyah 1 Tanggul Tahun 2015/2016? 

                                                           
17

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=EaSt9qMJi00C&oi=fnd&pg=PR9&dq=penukar

an+mata+uang+pada+umumnya&ots=1ePB2-

fbFv&sig=vSGqow6E77ZqSq1Qdq9E4JfbZH4&redir_esc=y#v=onepage&q=penukaran%20mata

%20uang%20pada%20umumnya&f=false diakses tanggal 7 Januari 2016 pkl 16.02 WIB. 

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=EaSt9qMJi00C&oi=fnd&pg=PR9&dq=penukaran+mata+uang+pada+umumnya&ots=1ePB2-fbFv&sig=vSGqow6E77ZqSq1Qdq9E4JfbZH4&redir_esc=y#v=onepage&q=penukaran%20mata%20uang%20pada%20umumnya&f=false
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=EaSt9qMJi00C&oi=fnd&pg=PR9&dq=penukaran+mata+uang+pada+umumnya&ots=1ePB2-fbFv&sig=vSGqow6E77ZqSq1Qdq9E4JfbZH4&redir_esc=y#v=onepage&q=penukaran%20mata%20uang%20pada%20umumnya&f=false
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=EaSt9qMJi00C&oi=fnd&pg=PR9&dq=penukaran+mata+uang+pada+umumnya&ots=1ePB2-fbFv&sig=vSGqow6E77ZqSq1Qdq9E4JfbZH4&redir_esc=y#v=onepage&q=penukaran%20mata%20uang%20pada%20umumnya&f=false
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=EaSt9qMJi00C&oi=fnd&pg=PR9&dq=penukaran+mata+uang+pada+umumnya&ots=1ePB2-fbFv&sig=vSGqow6E77ZqSq1Qdq9E4JfbZH4&redir_esc=y#v=onepage&q=penukaran%20mata%20uang%20pada%20umumnya&f=false
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3. Bagaimana Upaya Menanamkan Pendidikan Karakter Melalui Penukaran 

Mata Uang Rupiah dengan Mata Uang Muhita Dalam Aspek Jujur di SD 

Muhammadiyah 1 Tanggul tahun 2015/2016? 

4. Bagaimana Upaya Menanamkan Pendidikan Karakter Melalui Penukaran 

Mata Uang Rupiah dengan Mata Uang Muhita Dalam Aspek Tanggung 

Jawab di SD Muhammadiyah 1 Tanggul tahun 2015/2016? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju 

dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada 

masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.
18

 

 Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain adalah : 

1. Untuk Mendeskripsikan Upaya Menanamkan Pendidikan Karakter Melalui 

Penukaran Mata Uang Rupiah dengan Mata Uang Muhita Dalam Aspek 

Religius di SD Muhammadiyah 1 Tanggul tahun 2015/2016.  

2. Untuk Mendeskripsikan Upaya Menanamkan Pendidikan Karakter Melalui 

Penukaran Mata Uang Rupiah dengan Mata Uang Muhita Dalam Aspek 

Disiplin di SD Muhammadiyah 1 Tanggul tahun 2015/2016. 

3. Untuk mendeskripsikan Upaya Menanamkan Pendidikan Karakter Melalui 

Penukaran Mata Uang Rupiah dengan Mata Uang Muhita Dalam Aspek 

Jujur di SD Muhammadiyah 1 Tanggul tahun 2015/2016 

                                                           
18

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 45. 



 11 

4. Untuk Mendeskripsikan Upaya Menanamkan Pendidikan Karakter Melalui 

Penukaran Mata Uang Rupiah dengan Mata Uang Muhita Dalam Aspek 

Tanggung Jawab di SD Muhammadiyah 1 Tanggul tahun 2015/2016. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang 

bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi 

dan masyarakat secara keseluruhan.Kegunaan penelitian harus realistis.
19

 

Adapun manfaat penelitian antara lain adalah : 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan 

informasi yang aktual bagi murid SD Muhammadiyah 1 Tanggul untuk 

menanamkan pendidikan karakter yang telah dijadikan sebagai kegiatan 

belajar murid diluar kelas. Selain itu peneliti diharapkan mampu untuk 

mengembangkan nilai pendidikan karakter pada murid SD 

Muhammadiyah 1 Tanggul dalam kehidupan sehari-hari.Sehingga bisa 

dijadikan bekal ilmu untuk kehidupan selanjutnya, karena pendidikan 

perlu berikan inovasi pada kegiatan pembelajaran yang sepanjang hayat. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitianini diharapkan sebagai salah satu bahan untuk 

menambah pengetahuan tentang penelitian dan penulisan karya ilmiah 

                                                           
19

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 45. 
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yang baik sebagai bekal penulisan karya ilmiah selanjutnya, serta 

memberi wawasan khusus tentang menanamkan pendidikan karakter 

melalui penukaran mata uang rupiah dengan mata uang muhita di SD 

Muhammadiyah 1 Tanggul. 

b. Bagi mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan 

kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan mengenai 

menanamkan pendidikan karakter agar setiap individu bisa 

meningkatkan karakter yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional. 

c. Bagi IAIN Jember 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru 

yang positif dan dapat menambah khazanah literatur untuk 

dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya. 

d. Bagi SD Muhammadiyah 1 Tanggul 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang 

positif, untuk terus mengembangkan keunikan proses pembelajaran 

dalam meningkatkan tujuan pembelajaran yang diterapkan pada 

peserta didik di SD Muhammadiyah 1 Tanggul serta kualitas 

pendidikan karakter yang baik. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak 
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terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh 

peneliti.
20

 

Adapun definisi istilah yang ditekankan disini adalah sebagai berikut: 

1. Upaya  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya diartikan 

sebagai usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan 

persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya); daya upaya.
21

 

2. Menanamkan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penanaman 

diartikan sebagai cara, perbuatan menanam, atau menanamkan.
22

 

Pendekatan penanaman nilai (inculcation approach) adalah suatu 

pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial 

dalam diri peserta didik. Karena nilai-nilai sosial berfungsi sebagai acuan 

bertingkah laku dalam berinteraksi dengan sesama sehingga 

keberadaannya dapat di terima di masyarakat.
23

 

3. Pendidikan Karakter 

Pendidikan adalah sebuah proses untuk mengubah jati diri seorang 

peserta didik agar lebih maju. Beberapa ahli pendidikan mengupas tentang 

definisi dari pendidikan diantaranya menurut John Dewey, pendidikan 

merupakan salah satu proses pembaharuan makna pengalaman. Sedangkan 

menurut H. Horse, pendidikan merupakan proses yang terjadi secara terus-

                                                           
20

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 83. 
21

 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 1221 
22

 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 1134. 
23

 Zubaedi, pendidikan berbasis Masyarakat, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 12. 
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menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia 

yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar 

kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar, intelektual, 

emosional, dan kemanusian dari manusia.
24

 

Makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan 

dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun 

rohani sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma tersebut, serta 

mewariskan kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup 

dan kehidupan yang terjadi pada proses pendidikan. 

Dengan demikian, terjadi suatu proses pendidikan atau proses 

belajar yang akan memberikan pengertian, pandangan, dan penyesuaian 

bagi seseorang, masyarakat, maupun negara, sebagai sebab 

perkembangannya. Pendidikan akan menimbulkan pengaruh dinamis 

dalam perkembangannya, baik jasmani maupun rohani.
25

 

Menurut T. Ramli, pendidikan karakter memiliki esensi dan makna 

yang sama dengan pendidikan formal dan pendidikan akhlak. Tujuannya 

adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, 

warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Dengan demikian, 

pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran 

atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME). 

                                                           
24

 Retno listyarti, Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, Inovatif dan Kreatif, (Surabaya: 

Erlangga, 2012), 2. 
25

 Imam Suprayogo, Filsafat Pendidikan, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 22-23. 
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4. Uang Rupiah 

Mata uang yang dikeluarkan oleh negara kesatuan Republik 

Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Kesatuan Republik Indonesia 

menimbang “bahwa mata uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang 

sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna 

mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Di mana, 

mata uang yang dikeluarkan oleh negara kesatuan Republik Indonesia. 

sebagai alat tukar menukar barang dengan nilai atau ukuran harga barang 

tertentu. Bank Indonesia memperkenalkan pada publik mata uang Rupiah 

Jawa sebagai pengganti dari Rupiah Hindia-Belanda.
26

 

Uang resmi yang digunakan warga negara Indonesia pada 

umumnya. Dengan adanya uang rupiah mempermudah proses transaksi, 

jual-beli kebutuhan hidup warga negara Indonesia. 

5. Uang Muhita 

Uang Muhita adalah mata uang khusus yang berlaku di SD 

Muhammadiyah 1 Tanggul. Uang Muhita berlaku sebagai pengganti mata 

uang rupiah yang berlaku di kantin sekolah  maupun koperasi murid di 

sekolah tersebut. 

Pemberlakuan mata uang khusus ini sebuah bentuk pembelajaran 

hidup hemat sejak dini, mengajarkan hidup disiplin setiap pagi, karena 

mereka harus berbaris antri menukarkan uang rupiah mereka dengan uang 

Muhita, dan menghindari kesenjangan sosial antara murid. Setiap murid 

                                                           
26

http://financeroll.co.id/uncategorized/rupiah diakses tanggal 24 desember 2015 pkl.09.00 wib. 

http://financeroll.co.id/uncategorized/rupiah
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hanya boleh menukarkan uang mereka maksimal empat ribu rupiah. Murid 

diharapkan juga lebih gemar menabung, karena sisa uang jajan mereka 

yang tidak ditukar, bisa ditabung. 

Strategi semacam ini, selain melatih disiplin dan hidup hemat juga 

mengaplikasikan pengetahuan yang didapatnya dari materi sekolah tentang 

penukaran mata uang. Mata uang Muhita dianalogikan sebagai uang luar 

negeri yang di tukar dengan mata uang rupiah.
27

 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup, ditutup dalam bentuk 

narasi dekskriptif. Adapun skripsi ini terdiri dari lima bab yang secara garis 

besar dapat dikemukakan sebagai berikut: 

Bab I pendahuluan. Pada bab ini membahas tentang latar belakang 

masalah, fokus masalah yang didalamnya terdapat sub fokus masalah, tujuan 

penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan penelitian secara umum dan 

tujuan penelitian secara khusus. Dilanjutkan dengan pembahasan tentang 

manfaat penelitian, bagi masyarakat dan bagi lembaga IAIN Jember. 

Pembahasan selanjutnya tentang definisi istilah yaitu definisi istilah 

penanaman  dan pendidikan karakter dengan penukaran mata uang rupiah 

dengan uang muhita. Sistematika pembahasan. 

Bab II kajian pustaka. Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang 

menjelaskan tentang posisi penelitian yang dilakukan dengan menjabarkan 
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letak persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu yang telah 

dipublikasikan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bab ini juga berisi  

kajian teori adalah teori tentang penanaman pendidikan karakter dengan kajian 

teori penukaran mata uang. 

Bab III berisi penjabaran metode penelitian yang dipakai, mulai dari 

pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik 

pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti. 

Bab IV berisi tentang penyajian data penelitian dan analisis penelitian, 

yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang gambaran objek penelitian. 

Bab V berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran. Demikian 

sistematika skripsi ini. Selajutnya akan di uraikan secara lengkap pada bagian-

bagian berikutnya.   

 

 


