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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Akhlak sebagai potensi yang bersemayam dalam jiwa menunjukkan 

bahwa akhlak bersifat abstrak, tidak dapat diukur, dan diberi nilai oleh 

indrawi manusia (Ritonga, 2005: 9). Untuk memberi penilaian baik atau 

buruknya seseorang dilihat dari pembuatan yang sudah menjadi kebiasaan. 

Perbuatan akhlak adalah tingkahlaku yang muncul dari dorongan akhlak ynag 

berada dalam diri seseorang. 

Krisis akhlak saat ini disebabkan oleh tidak efektifnya pendidikan 

nilai dalam arti luas (di rumah,di sekolah,di luar rumah dan sekolah). Oleh 

karena itu, dewasa ini banyak komentar terhadap pelaksanaan pendidikan 

nilai yang dianggap belum mampu menyiapkan generasi muda bangsa 

menjadi warga negara yang lebih baik.  

Memaknai hal tersebut reposisi, re-evaluasi,dan redefinisi pendidikan 

nilai bagi generasi muda bangsa sangat diperlukan. Inilah pekerjaan rumah 

yang panjang bagi para pemikir bangsa ini untuk mencari solusi terbaik 

dalam mengatasi krisis moral para pelajar sekarang (Bahri, 2007: 1). 

Mencermati fenomena bangsa yang sedang dilanda krisis dan mulai 

menghirup udara demokrasi, maka reformasi dibidang pendidikan harus 

melibatkan semua komponen pendukungnya baik siswa, guru sekolah, 

birokrat, orang tua, seluruh lapisan masyarakat harus bahu membahu bekerja 

keras untuk meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui 
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pendidikan, sehingga menghasilkan SDM yang berpengetahuan, terampil, 

sehat jasmani dan rohani, kreatif, inovatif, dan berbudi pekerti.  

Lembaga pendidikan menempati posisi strategis, sebab baik buruknya 

bangsa ini tercermin dari hasil pendidikan sebelumnya. Kiranya sangat tepat 

dan ideal bila mulai sekarang dimasukkan mata pelajaran budi pekerti yang 

bertujuan menciptakan pelajar atau anak didik yang lebih baik. 

Pendidikan budi pekerti adalah gerakan untuk menciptakan sekolah 

yang mampu membentuk etika, tanggung jawab, dan kepedulian peserta didik 

dengan cara pemberian contoh dan pengajaran sikap yang dapat diterima 

secara universal. Pendidikan budi pekerti bukanlah suatu pekerjaan yang 

langsung jadi. Pendidikan budi pekerti merupakan proses berkelanjutan bagi 

anak didik oleh seluruh komponen mulai dari keluarga, sekolah dan 

masyarakat. 

Pendidikan budi pekerti memiliki esensi dan makna yang sama 

dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah 

membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga 

masyarakat, dan warga negara yang baik.  

Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan 

warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum 

adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya 

masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari Pendidikan Budi 

Pekerti dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pedidikan nilai, yakni 

pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia 
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sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda (Zakaria, 2005: 

2). 

Dewasa ini banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas 

pelaksanaan pendidikan budi pekerti pada lembaga pendidikan formal. 

Tuntutan tersebut didasarkan pada fenomena sosial yang berkembang, yakni 

meningkatnya kenakalan remaja dalam masyarakat, seperti perkelahian masal 

dan berbagai kasus dekadensi moral lainnya. Bahkan di kota-kota besar 

tertentu, seperti Jakarta, gejala tersebut telah sampai pada taraf yang sangat 

meresahkan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan formal sebagai wadah 

resmi pembinaan generasi muda diharapkan dapat meningkatkan peranannya 

dalam pembentukan kepribadian siswa melalui peningkatan intensitas dan 

kualitas pendidikan budi pekerti. 

Para pendidik sepakat bahwa implementasi pendidikan budi pekerti di 

sekolah dapat membangun etika kemampuan bersosialisasi, dan 

meningkatkan kemampuan akademik siswa. Pendidikan budi pekerti meliputi 

emosi, intelektual dan kualitas moral seseorang atau sekelompok orang dalam 

berperilaku. Pendidikan budi pekerti berhubungan dengan kejujuran, keadilan 

dan sportifitas, dapat dipercaya, tanggungjawab, respek, sampai dengan 

memahami perbedaan antar individu dan kelompok.  

Pengembangan karakter melalui pendidikan budi pekerti memiliki 

esensi pengembangan nilai-nilai moral, penyelesaian masalah (problem 

solving) dan ketrampilan interpersonal, etika dalam bekerja, empati, serta 

refleksi diri. Bagi sekolah yang menjalankan program pendidikan budi 
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pekerti, harus menunjukkan bukti dalam membangun lingkungan social yang 

positif, memiliki karakter kepemimpinan, kolegialitas, serta memiliki 

keterikatan yang utuh dengan keluarga dan lingkungan sekitar peserta didik. 

Pendidikan budi pekerti diharapkan dapat memupuk rasa cinta anak didik 

kepada negara dan dapat bertindak secara demokratis. 

Pentingnya pendidikan budi pekerti terhadap anak didik kita juga 

didasarkan pada pentingnya iman, akhlak dan moral. Hal ini penting sekali 

dalam kehidupan anak-anak didik kita terutama yang berkaitan dengan 

agama, setiap agama pasti mendidik agar anak-anak kita selalu bermoral baik 

dalam segala hal (dalam hal bertingkah laku dan bersikap).  

Pada kenyataannya, dunia pendidikan telah melupakan tujuan utama 

pendidikan yaitu mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

secara simultan dan seimbang. Dunia pendidikan telah memberikan porsi 

yang sangat besar untuk pengetahuan, tetapi melupakan pengembangan sikap 

atau nilai dan perilaku dalam pembelajarannya. Dunia pendidikan sangat 

meremehkan mata-mata pelajaran yang berkaitan dengan pembentukan 

karakter bangsa.  

Pendidikan budi pekerti timbul tenggelam dalam kurikulum 

pendidikan nasional (Koesoema, 2007: 50). Adakalanya pendidikan budi 

pekerti menjadi primadona, menjadi mata pelajaran khusus, dan kemudian 

menjadi dimensi yang menyerambahi seluruh mata pelajaran. Adakalanya 

pendidikan budi pekerti diintegrasikan dengan pendidikan agama, pendidikan 
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moral Pancasila, atau pendidikan akhlak mulia. Namun juga ada saat di mana 

pendidikan budi pekerti dianggap sesuatu yang penting untuk diajarkan. 

Di sisi lain, tidak mungkin bahwa pelajaran-pelajaran yang 

mengembangkan karakter bangsa seperti Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan Agama, Ilmu Pengetahuan Sosial 

dalam pelaksanaan pembelajarannya lebih banyak menekankan pada aspek 

kognitif daripada aspek afektif dan psikomotor. Disamping itu, penilaian 

dalam mata-mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan nilai belum 

secara total mengukur sosok utuh pribadi siswa. 

Dewasa ini pelaksanaan pendidikan moral di sekolah diberikan 

melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

dan Pendidikan Agama akan tetapi masih tampak kurang pada keterpaduan 

dalam model dan strategi pembelajarannya juga penyajian materi pendidikan 

moral di sekolah tampaknya lebih berorientasi pada penguasaan materi yang 

tercantum dalam kurikulum atau buku teks, dan kurang mengaitkan dengan 

isu-isu moral esensial yang sedang terjadi dalam masyarakat, sehingga 

peserta didik kurang mampu memecahkan masalah-masalah moral yang 

terjadi dalam masyarakat.  

Bagi siswa  lebih banyak untuk menghadapi ulangan atau ujian, dan 

terlepas dari isu-isu moral esensial kehidupan mereka sehari-hari. Materi 

pelajaran PPKn dan Pendidikan Agama dirasakan sebagai beban, dihapalkan 

dan dipahami, tidak dihayati atau dirasakan dan  tidak diamalkan dalam 

perilaku kehidupan sehari-hari. 
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Untuk mengembangkan strategi dan model pembelajaran pendidikan 

dengan menggunakan pendekatan terpadu, diperlukan adanya analisis 

kebutuhan (needs assessment) siswa dalam belajar pendidikan moral. 

SDIT Ar-Rahmah merupakan salah satu sekolah dasar swasta 

terfavorit dengan akreditasi A di Pacitan. Sebagai sekolah Islam, kurikulum 

SDIT Ar-Rahmah banyak mengandung  pendidikan dan nilai-nilai budi 

pekerti atau akhlak mulia khususnya dalam konteks pendidikan agama Islam.  

Nilai-nilai budi pekerti diberikan kepada siswa melalui kegiatan 

formal maupun non formal. Dalam kegiatan formal misalnya pada saat 

kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dalam kegiatan non formal misalnya 

melalui kegiatan ekstrakurikuler, melalui pembiasaan-pembiasaan dan dari 

contoh yang diberikan guru dalam bersikap dan berperilaku baik pada saat di 

dalam maupun di luar kelas. 

Penanaman nilai-nilai budi pekerti yang sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan peserta didik diharapkan dapat membantu sekolah dalam 

upaya mencapai tujuan pendidikan. Untuk itu, penanaman nilai-nilai budi 

perkerti siswa tentunya bukan merupakan tugas guru semata, sehingga dalam 

pelaksanaanya diperlukan kerjasama antara guru dengan personel sekolah 

lainnya sehingga terbentuklah karakter siswa yang cerdas, mandiri, 

berprestasi dan berbudi pekerti atau berakhlak mulia.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji 

tentang masalah “pengelolaan nilai-nilai budi pekerti pada SDIT Ar-Rahmah 

Pacitan”. 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, fokus penelitian ini 

adalah bagaimana pengelolaan nilai-nilai budi pekerti pada SDIT Ar-Rahmah 

Pacitan? 

 Fokus terbagi menjadi dua subfokus yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik penanaman nilai-nilai budi pekerti di SDIT Ar-

Rahmah Pacitan? 

2. Bagaimana karakteristik peran kepala sekolah dan guru dalam 

penanaman nilai-nilai budi pekerti di SDIT Ar-Rahmah Pacitan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Ada dua tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan karakteristik penanaman nilai-nilai budi pekerti di 

SDIT Ar-Rahmah Pacitan. 

2. Mendeskripsikan karakteristik peran kepala sekolah dan guru dalam 

penanaman nilai-nilai budi pekerti di SDIT Ar-Rahmah Pacitan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap pengelolaan nilai-nilai budi pekerti di sekolah antara 

lain: 
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1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

dan nilai-nilai budi pekerti. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengungkap permasalahan moral 

siswa yang memerlukan penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Dinas Pendidikan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

mengambil kebijakan dalam bidang pendidikan untuk pengembangan 

dan peningkatan kreativitas khususnya berhubungan dengan 

penanaman nilai-nilai budi pekerti secara keseluruhan. 

b. Bagi Kepala sekolah dapat dijadikan landasan dalam meningkatkan 

motivasi dan supervisi mengenai pengelolaan nilai-nilai budi pekerti. 

c. Bagi Guru dapat memotivasi agar terus meningkatkan kemampuan 

mengajar dan peran aktif guru dalam penanaman nilai-nilai budi 

pekerti. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Pengelolaan merupakan proses pemberian bimbingan, pimpinan, 

pengaturan, pengendalian, dan pemberian fasilitas lainnya untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

2. Pendidikan nilai merupakan sebuah usaha menanamkan nilai-nilai 

tertentu yang bermakna bagi individu maupun sosial, yang diyakini 
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sebagai sesuatu yang baik, luhur, dan pantas diperjuangkan dalam 

kehidupan.   

3. Penanaman nilai-nilai budi pekerti merupakan rangkaian kegiatan atau 

upaya yang dilakukan untuk menanmkan, memberikan pemahaman 

sehingga siswa dapat mengetahui tentang nilai budi pekerti dan 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Peran Kepala sekolah dan guru dalam penanaman nilai-nilai budi pekerti 

di sekolah sesuai dengna tupoksinya. 
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