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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan karakter penting ditanamkan sejak kecil, karena karakter 

merupakan dasar tingkah laku siswa. Salah satu karakter yang harus 

ditanamkan kepada siswa adalah sikap jujur. Jujur merupakan sifat atau 

perilaku seseorang yang dapat dipercaya tindakan dan perkataannya atau 

konsisten antara apa yang dilakukan dengan yang dikatakan. 

 Menanamkan sikap jujur harus berawal dari rumah, yaitu sejauh mana 

orangtua menerapkan pada anak-anak mereka. Seseorang yang memiliki sikap 

jujur, dia berani mengungkap sejujurnya tanpa harus menutupinya dengan 

alasan apapun, termasuk alasan dan ketakutan akan rasa malu karena harus 

menanggung resiko dari sikap jujur. Salah satu resikonya yaitu menerima 

kenyataan pahit, tetapi tidak setiap bersikap jujur itu harus menerima kenyataan 

pahit, banyak orang yang dimuliakan dan mendapat tempat terhormat karena 

sikap jujurnya. 

Hasil wawancara dengan guru kelas VI pada saat UAS, peneliti 

mendapatkan informasi bahwa sekarang nilai kejujuran sudah mulai luntur, hal 

ini dibuktikan dengan maraknya aksi mencontek baik saat ulangan harian atau 

pun dalam pelaksanaan ujian nasional merupakan contoh nyata dari kurangnya 

pembiasaan sikap jujur. Mencontek merupakan cerminan tidak berjalannya 

sikap jujur dalam pendidikan di sekolah.  
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Sikap jujur harusnya menjadi prioritas bukan dalam makna mata 

pelajaran di sekolah, melainkan menunjukan sikap dan menjadikan sikap jujur 

itu karakternya. Sikap jujur bukan sekedar pengetahuan, bukan pula sekedar 

ilmu, dengan kata lain membiasakan sikap jujur itu harus dilakukan dalam 

perbuatan nyata. Sekolah dasar merupakan jenjang awal dalam pendidikan 

formal untuk pembiasaan sikap jujur. Banyak upaya yang dapat dilakukan 

sekolah untuk membiasakan sikap jujur. Salah satu upaya untuk membiasakan 

sikap jujur adalah dengan menerapkan kantin kejujuran.  

Kantin kejujuran adalah kantin yang menjual makanan dan minuman 

seperti kantin-kantin pada umumnya. Hanya saja kantin kejujuran ini tidak 

dijaga. Kantin kejujuran di dalamnya tersedia kotak uang yang digunakan 

untuk menampung uang pembayaran dari pembeli makanan atau minuman. 

Umumnya pembeli membayar dengan uang pas. Bila ada pembeli yang 

membayar dengan uang lebih dan membutuhkan kembalian, maka pembeli 

menghitung dan mengambil sendiri uang kembaliannya dari dalam kotak uang. 

Kejujuran pembeli sangat dituntut saat di kantin kejujuran saat berbelanja 

dengan membayar dan mengambil uang kembalian yang sesuai. Penerapan 

kantin kejujuran ini diharapkan dapat melatih siswa untuk bertindak jujur. Jujur 

dalam mengambil barang dan jujur dalam membayar serta mengambil 

kembalian.  

Dalam kenyataannya di sekolah, kantin kejujuran kurang efektif dalam 

pelaksanaannya atau mengalami kerugian. Hal ini disebabkan oleh siswa yang 

membeli makanan atau minuman tidak membayar dan bisa juga siswa 
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mengambil kembalian terlalu banyak. Hal ini mencerminkan bahwa sikap jujur 

siswa  masih rendah.  

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pengelola kanti 

kejujuran bu Kurniasih di SD Negeri 1 Arcawinangun tanggal 30 0ktober 2013, 

dapat diasumsikan kantin kejujuran di sekolah dasar itu penting. Kantin 

kejujuran dapat memberikan  pengalaman secara langsung pada siswa bahwa 

sikap jujur itu penting, walaupun masih ada siswa yang tidak membayar atau 

mengambil kembalian terlalu banyak. Kantin kejujuran juga dapat 

membiasakan sikap jujur siswa dalam kehidupan sehari-hari dengan arahan 

dari wali kelas. Sikap jujur itu tidak hanya harus dipahami tetapi harus lakukan 

secara berulang kali agar siswa merasakan pentingnya sikap jujur.  

Jika masih ada siswa yang belum jujur, maka guru akan menanyakan 

kepada siswa dengan raut wajah yang biasa tidak menampakan bahwa guru 

sedang marah, dengan tujuan untuk memancing siswa agar mau mengakui 

kesalahannya dan tidak berbohong. Guru memberikan apresiasi kepada siswa 

yang telah berkata jujur, agar siswa lainnya dapat berkata jujur dan tidak takut 

untuk berkata jujur. Guru harus selalu memberi arahan dan mengawasi siswa, 

selain itu guru harus memberikan contoh selalu berbuat jujur dan mau 

mengakui kesalahannya di depan siswa, agar tercipta suasana keterbukaan. 

Dari hasil observasi di Dinas Pendidikan peneliti mendapat informasi 

bahwa Dinas Pendidikan memberikan bantuan modal kantin kejujuran kepada 

SD dan SMP se-kabupaten Banyumas, peneliti bermaksud akan melakukan 

penelitian pada tiga Sekolah Dasar di wilayah Purwokerto yang mendapat 
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bantuan modal kantin kejujuran, yaitu SD Negeri 1 Arcawinangun, SD Negeri 

2 Karangwangkal dan SD Negeri 2 Pasirmuncang. 

Program kantin kejujuran ini penting untuk diberdayakan dalam rangka 

pembiasaan sikap jujur siswa. Hal ini dikarenakan keprihatinan peneliti akan 

menurunnya sikap jujur pada siswa, maka dari itu perlu diadakan penelitian 

tentang implementasi pembiasaan sikap jujur melalui kantin kejujuran agar 

nantinya sekolah lain dapat turut serta untuk menerapkan kantin kejujuran, 

karena keberadaan kantin kejujuran tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan 

makan dan minum siswa tetapi juga dapat menjadi sarana untuk mendidik 

siswa dalam bersikap jujur dan nilai-nilai lainnya.  

 

B. Fokus Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti ingin menyajikan suatu rangkaian penelitian 

yang terfokus pada: 

a. Mengetahui pelaksanaan pembiasaan sikap jujur melalui kantin kejujuran. 

b. Mengetahui hasil pembiasaan sikap jujur melalui kantin kejujuran 

c. Mengetahui faktor penghambat dan solusi dalam pembiasaan sikap jujur 

melalui kantin kejujuran. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah untuk penelitian ”Implementasi Pembiasaan Sikap Jujur 

Melalui Kantin Kejujuran pada Tiga Sekolah Dasar di Wilayah Purwokerto”, 

yaitu: 

1. Bagaimanakah implementasi pembiasaan sikap jujur melalui kantin 

kejujuran di sekolah dasar? 

2. Bagaimanakah hasil pembiasaan sikap jujur melalui kantin kejujuran di 

sekolah dasar? 

3. Apa faktor penghambat dan solusi dalam pembiasaan sikap jujur melalui 

kantin kejujuran di sekolah dasar? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Mengetahui pelaksanaan pembiasaan sikap jujur siswa melalu kantin 

kejujuran. 

2. Mengetahui hasil pembiasaan sikap jujur siswa melalui kantin kejujuran. 

3. Mengetahui faktor penghambat dan solusi dalam pembiasaan sikap jujur 

melalui kantin kejujuran. 
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E.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberi manfaat teoretis dan 

praktis. 

1. Manfaat teoretis, yaitu memberikan sumbangan pengetahuan dan menambah 

referensi mengenai pembiasaan sikap jujur melalui kantin kejujuran di 

Sekolah dasar 

2. Manfaat segi praktis, yaitu untuk memperkaya pengetahuan peneliti dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pendidikan karakter anti korupsi 

di sekolah dasar dalam pembiasaan sikap jujur. 
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