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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Setiap hari kita disuguhi berita tentang tindakan abmoral anak-anak 

sekolah dan remaja. Silih berganti televisi dan surat kabar memberitakan 

tentang kasus tersebut seperti tawuran antar sekolah, pengeroyokan, 

bullying, pencurian dan perampokan yang dilakukan anak-anak, pemerkosaan 

yang korban dan pelakunya siswa sekolah, miras dikalangan pelajar, video 

porno yang pelakunya berstatus pelajar, dan penyalahgunaan narkoba oleh 

pelajar (Tadkiroatun, 2011:25).  

 Di kota besar terjadi peningkatan tawuran antar pelajar, kenakalan 

remaja, pemerasan/ kekerasan (bullying). Di dunia pendidikan kasus 

bertindak curang baik tindakan mencontek, mencontoh pekerjaan teman 

menjadi kejadian sehari-hari. 

Di era globalisasi, budaya terus berkembang, teknologi berlari pesat. 

Arus informasi manca negara bagai tak terbatas. Hasilnya, budaya luar yang 

negatif mudah terserap tanpa ada filter yang cukup kuat. Gaya hidup modern 

yang tidak didasari akhlak/budi pekerti cepat ditiru. Perilaku negatif seperti 

tawuran menjadi budaya baru yang dianggap dapat mengangkat jati diri 

pelajar. Premanisme ala pelajar ada dimana-mana, emosi meluap-luap, cepat 

marah dan tersinggung, ingin menang sendiri, tawuran antar siswa pada 
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tingkat sekolah menengah menjadi marak, narkoba, pergaulan bebas dan 

lain-lain menjadi bagian hidup yang akrab dalam pandangan masyarakat.  

Hal lain yang juga menunjukkan adanya indikator budi pekerti/moral 

yang gersang adalah banyaknya terjadi kasus pelecehan seksual yang 

dilakukan oleh anak sekolah di bawah umur. Dalam hal ini, bisa saja terjadi 

pelaku dan korban pelecehan tersebut adalah anak-anak. Tindak kejahatan 

mencuri, menodong bahkan membajak bus umum semua pelakunya adalah 

pelajar. Semua kejadian diatas sangat memprihatinkan (Aswasulasikin, 

2013:1). 

Dengan adanya dekadensi moral tersebut sangat diperlukan 

pendidikan karakter yang membentuk karakter rakyat Indonesia yang baik. 

Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 

tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa menyadari bahwa ada tiga 

tantangan besar yang harus dihadapi. Pertama adalah mendirikan Negara 

yang bersatu dan berdaulat. Kedua adalah membangun  bangsa dan ketiga 

membangun karakter bangsa. Karakter mengacu pada serangkaian sikap, 

perilaku, motivasi dan ketrampilan. Karakter diartikan juga sebagai gambaran 

tingkah laku yang menonjolkan nilai benar salah, baik buruk, secara eksplisit 

maupun implisit. Karakteristik adalah realisasi perkembangan positif sebagai 

individu (intelektual, social, emosionall dan etika). Individu yang berkarakter 

baik adalah seseorang yang berusaha melakukan hal yang terbaik (Battistich 

dalam Tadkiroatun, 2008:27). 
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Salah satu cara untuk memperbaiki karakter bangsa adalah melalui 

pendidikan. Pemerhati dan pelaku pendidikan telah mencoba membenahi 

system pendidikan dan kurikulum dengan menawarkan dan melaksanakan 

berbagai solusi. Salah satunya adanya pendidikan (berbasis) karakter. Di 

Indonesia pelaksanaan pendidikan karakter saat ini dirasakan mendesak. Hal 

ini ditandai dengan sepuluh tanda perilaku manusia yang menunjukkan arah 

kehancuran bangsa, yaitu: meningkatnya kekerasan dikalangan remaja; 

ketidakjujuran yang membudaya; semakin tinggi rasa tidak hormat kepada 

orang tua, guru dan figure pemimpin; pengaruh peer group terhadap 

tindakan kekerasan; meningkatnya kecurigaan dan kebencian; penggunaan 

bahasa yang memburuk; penurunan etos kerja; menurunnya rasa 

tanggungjawab individu dan warganegara; meningginya perilaku merusak 

diri; dan semakin kaburnya pedoman moral (Thomas Lickona dalam 

Tadkiroatun, 2008:26). 

 Gambaran situasi masyarakat menjadi motivasi pengarusutamakan 

implementasi pendidikan di Indonesia. Pendidikan karakter akan lebih efektif 

jika di mulai dari usia dini, karena penanaman karakter yang baik mudah 

dikuti oleh anak anak, sehingga diharapkan akan melahirkan siswa siswa yang 

berkarakter baik dan pada akhirnya akan mewujudkan manusia manusia 

Indonesia yang beriman dan berkarakter baik. 
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SD Al Azhar Syifa Budi Surakarta adalah salah satu sekolah yang 

menyelenggarakan pendidikan karakter kepada siswanya. Penerapan 

pendidikan karakter di SD AlAzhar Syifa Budi diharapkan akan menghasilkan 

peserta didik yang berkarakter yaitu peserta peserta didik yang 

berbudipekerti luhur, berkepribadian serta beriman dan bertaqwa.   

Berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya penelitian tentang 

pengelolaan pendidikan karakter di sebuah sekolah. Dalam penelitian ini 

peneliti mengambil judul “PENGELOLAAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SD AL 

AZHAR SYIFABUDI SURAKARTA” 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Nilai – nilai karakter apa yang dididikkan dan dicontohkan pada siswa 

siswa SD Al Azhar Syifa Budi Surakarta? 

2. Bagaimana perencanaan pendidikan karakter di SD Al Azhar Syifa Budi 

Surakarta? 

3. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter di SD Al Azhar Syifa Budi 

Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan 

penelitian ini ada 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan nilai-nilai karakter yang dididikkan dan dicontohkan 

pada siswa SD Al Azhar Syifa Budi Surakarta. 

2. Mendeskripsikan perencanaan pendidikan karakter di SD Al Azhar Syifa 

Budi Surakarta. 

3. Mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter di SD Al Azhar Syifa 

Budi Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik teoritis maupun 

praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis untuk 

mengembangkan ilmu manajemen pendidikan, terutama pada aspek 

pendidikan karakter. 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan memiliki 5 (lima) macam manfaat praktis 

yaitu untuk: 

i. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan 

dalam merumuskan kebijakan dalam pengelolaan pendidikan 

karakter. 

ii. Bagi Guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan 

dalam upaya meningkatkan peranan strategis guru dalam 

pengelolaan pendidikan karakter. 

iii. Bagi Siswa, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk rujukan 

pengembangan karakter diri. 

iv. Bagi Orangtua atau masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan 

untuk masukan dalam rangka memberikan dukungan dalam 

pengembangan karakter anak. 

v. Bagi Sekolah lain, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk masukan 

atau rujukan dalam pengelolaan pendidikan karakter di sekolah. 

 

E. Daftar Istilah 

1.  Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan 

perencanaan , pengorganisasian, pergerakkan dan pengawasan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan juga 
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diartikan dengan memenejemen, mengatur dan mengurusi (Husaini 

dalam Samino, 2010:19). 

2. Pendidikan dalam Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Samino, 2012:36). 

3. Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap 

individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa dan Negara ( Samani & Hariyanto, 2011:41). 

4. Pendidikan karakter adalah suatu system penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran 

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

kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesame, lingkungan, maupun 

kebangsaan sehingga menjadi manusia insane kamil. 

5. SD Al Azhar Syifa Budi Surakarta adalah filial (cabang) dari sekolah Al-

Azhar Syifa Budi Kemang Jakarta. 


