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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Saat ini permasalahan pendidikan merupakan permasalahan yang 

sangat kompleks, karena diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat. 

Pendidikan juga tidak bisa lepas dari karakter dan budaya. Sekolah 

merupakan bagian dari upaya membangun karakter dan budaya. Pendidikan 

memiliki pengaruh terhadap perkembangan kehidupan masyarakat, 

kehidupan kelompok, dan kehidupan individu. Pendidikan juga memberikan 

kontribusi yang besar terhadap kemajuan suatu bangsa, dan merupakan 

wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan kontribusi, serta sarana dalam 

membangun watak bangsa (Nation and Character). 

Pendidikan hingga kini masih sangat dipercaya sebagai alat atau 

media yang paling ampuh dalam membangun kecerdasan sekaligus 

kepribadian dari manusia agar menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, 

pendidikan secara kontinue dibangun dan dikembangkan agar dalam proses 

pelaksanaannya menghasilkan generasi yang diharapkan, terutama dalam 

menghadapi zaman yang terus berkembang di era kecanggihan tekhnologi 

dan komunikasi. Dunia pendidikan diharapkan mampu menjadi fasilitator, 

dinamisator, dan inspirator bagi kebangkitan potensi yang ada pada manusia 

sehingga mampu mengharumkan nama negara di kancah internasional. 
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Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, karakter penting 

yang semestinya dibangun adalah agar peserta didik menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karakter yang 

semestinya dibangun dalam dunia pendidikan kita, pembentukannya dimulai 

dari fitrah sebagai anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa 

kepada manusia yang kemudian membentuk jati diri dan perilaku. 

Lingkungan memiliki peranan yang cukup besar dalam membentuk watak 

dan perilaku, sehingga disinilah sesungguhnya peran pentingnya pendidikan 

dalam mengembangkan karakter yang baik pada peserta didik.   Pendidikan 

karakter sebenarnya merupakan ajaran eksplisit nilai-nilai positif oleh guru, 

yang didukung oleh sekolah.  

Keseriusan pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi dan 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional di atas, antara lain tampak dari 

adanya kebijakan pendidikan karakter yang disuarakan sejak tahun 2003. 

Pendidikan karakter diharapkan agar diterapkan oleh semua satuan 

pendidikan secara terintegrasi dalam pembelajaran di kelas dan kultur 

sekolah. Senada dengan komitmen pemerintah di atas, lembaga pendidikan 

atau sekolah semestinya menerapkan semacam “budaya sekolah” dalam 

rangka membiasakan karakter yang akan dibentuk dan dididikkan. Budaya 

sekolah dalam pembentukan karakter ini harus terus menerus dibangun dan 

dilakukan oleh semua yang terlibat dalam proses pendidikan di sekolah, 

terutama adanya suri tauladan yang dicontohkan dari para pendidiknya. 
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Pendidikan karakter dalam konteks kekinian sangat relevan dan 

penting untuk mengatasi krisis moral yang terjadi di Indonesia, pendidikan 

tidak hanya mendidik para peserta didiknya untuk menjadi manusia yang 

cerdas, tetapi juga membangun kepribadiannya agar berakhlak mulia. Saat 

ini, pendidikan di Indonesia dinilai oleh banyak kalangan tidak bermasalah 

dengan peran pendidikan dalam mencerdaskan para peserta didiknya, 

namun dinilai masih kurang berhasil dalam membangun karakter atau 

kepribadian peserta didiknya agar berakhlak mulia. Sehingga pendidikan 

karakter dipandang sebagai kebutuhan yang sangat mendesak dan harus 

segera diberikan secara terus menerus kepada peserta didik di semua 

tingkat pendidikan. 

Tantangan yang dihadapi oleh para pendidik terutama guru di 

sekolah sekarang ini adalah bagaimana seorang guru dalam melakukan 

pekerjaannya dapat menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya serta 

bagaimana menjadi seorang guru yang mendidik dengan senang hati. 

Pengelolaan  pendidikan  karakter berbasis peduli lingkungan, dimaksudkan 

sebagai proses pengelolaan pendidikan karakter dalam kehidupan secara 

berkelanjutan dengan menjaga dan memanfaatkan lingkungan secara 

bertanggung jawab. Kesadaran untuk bisa memanfaatkan lingkungan secara 

bertanggung jawab ini harus dikembangkan pada setiap peserta didik dalam 

dunia pendidikan kita, sehingga peserta didik akan memiliki karakter yang 

kuat akan kepedulian terhadap lingkungan. 
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Karakter negatif yang sering dijumpai pada siswa di beberapa jenjang 

pendidikan, menunjukkan masih sangat perlunya pendidikan karakter bagi 

siswa. Karakter negatif tersebut seperti: (1) lemahnya tingkat kejujuran 

siswa, dimana siswa masih sering berbuat curang saat mengerjakan tes atau 

ulangan; (2) menurunnya rasa hormat, etika dan sopan santun terhadap 

yang lebih tua ; (3) penggunaan bahasa yang kurang memenuhi tata krama; 

(4) emosi yang kurang terkendali dari pelajar sehingga mudah terpicu 

amarahnya dan menyebabkan terjadinya perkelahian atau tawuran antar 

pelajar; (5) meningkatnya kasus kenakalan remaja yang menjurus kearah 

kriminal serta  bentuk-bentuk kegiatan yang negatif; (6) kekurang pedulian 

siswa terhadap masalah lingkungan baik di rumah maupun di sekolah.  

Beberapa masalah yang timbul seperti pernyataan di atas, 

mengindikasikan bahwa kebijakan pendidikan karakter yang dibuat 

pemerintah belum terealisasi sebagaimana yang diharapkan. Pokok 

permasalahannya adalah bentuk upaya yang perlu dilakukan di dalam 

membangun pendidikan karakter di sekolah? Dengan demikian 

implementasi pendidikan karakter menjadi semakin penting. Oleh karena 

itulah  menarik untuk mempertanyakan dan menelusuri sejauh mana 

sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dapat menjalankan perannya 

mengimplementasikan kebijakan pendidikan karakter? Bagaimana 

mengelola atau me-manage pendidikan karakter berbasis lingkungan di 

sekolah? 
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B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah cara-cara perencanaan pengelolaan pendidikan karakter 

berbasis peduli lingkungan di sekolah ? 

2. Bagaimanakah  cara  mengorganisir  kegiatan  komponen sekolah yang 

berlandaskan pada pendidikan karakter berbasis peduli lingkungan ? 

3. Bagaimanakah pelaksanaan pendidikan karakter berbasis peduli 

lingkungan bagi siswa di sekolah ? 

4. Bagaimanakah cara melakukan kontrol dan evaluasi kegiatan pendidikan 

karakter berbasis peduli lingkungan bagi siswa di sekolah?  

   

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagaimana di bawah ini  : 

1. Untuk mendeskripsikan cara-cara perencanaan pengelolaan pendidikan 

karakter berbasis peduli lingkungan di sekolah 

2. Untuk mendeskripsikan cara mengorganisir komponen sekolah yang 

berlandaskan pada pendidikan karakter berbasis peduli lingkungan.  

3. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter berbasis 

peduli lingkungan bagi siswa di sekolah. 

4. Untuk mendeskripsikan cara melakukan kontrol dan evaluasi kegiatan 

pendidikan karakter berbasis peduli lingkungan bagi siswa di sekolah. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis :  

Dalam dunia pendidikan,  studi atau penelitian ini diharapkan 

menjadi salah satu sumbangan pemikiran terutama di bidang manajemen 

pendidikan di sekolah guna mengembangkan ilmu pengetahuan, 

khususnya pengembangan ilmu tentang manajemen pendidikan karakter 

yang berkenaan dengan karakter peduli lingkungan di sekolah. 

 

2. Manfaat Praktis : 

a. Bagi Kepala Sekolah dapat dijadikan pedoman untuk mengembangkan 

peran manajerialnya yang akan dipergunakan di tingkat sekolah, serta 

peningkatan kualitas profesionalnya. 

b. Bagi para guru dapat dijadikan landasan untuk menentukan langkah 

dalam pengembangan diri guna membantu pimpinan (Kepala 

Sekolah), serta dapat digunakan sebagai bahan introspeksi dalam  

pengelolaan pendidikan dasar agar upaya meningkatkan mutu 

pendidikan  yang berlandaskan pendidikan karakter dapat optimal. 

c. Bagi para orang tua peserta didik, hasil penelitian ini  diharapkan 

dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan dalam memilih dan 

menentukan sekolah yang berkualitas bagi putra-putrinya. 

d. Bagi para peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

acuan/referensi terkait dengan tema penelitian yang serupa.   


