
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dekadensi moral yang menghinggapi generasi muda akhir-akhir ini 

kian memprihatinkan. Dipungkiri atau tidak, dekadensi tersebut terlihat jelas 

pada: peristiwa tawuran antar pelajar, kekerasan di sekolah, praktik 

mencontek saat ujian, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba dan lain-

lain. Apabila anomali-anomali dalam dunia pendidikan tersebut tidak 

terselesaikan, maka yang akan terjadi adalah bangsa ini miskin pemimpin 

yang berintegritas kelak di kemudian hari. 

Polres Magelang Kota mencatat tawuran antar-pelajar di Kota 

Magelang menunjukkan tren meningkat sejak tahun 2012. Pada tahun 2012 

terdapat 1 (satu) kasus tawuran, lalu meningkat menjadi 8 (delapan) kasus 

pada tahun 2013. Pada tahun 2014, kasus tawuran naik lagi menjadi 10 

(sepuluh) kasus (Kompas, 24 November 2014). 

Maraknya tawuran antar pelajar merupakan cerminan bagaimana 

pelajar masih belum memahami sepenuhnya hakikat pendidikan. Mirisnya, 

tawuran tersebut dipicu dari masalah sepele, seperti saling ejek antar sekolah. 

Dalam tawuran tersebut, pelajar juga menggunakan senjata-senjata tajam 

untuk melukai lawannya. Jika tawuran tersebut membudaya, Indonesia akan 

banyak memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mudah tersulut 

emosinya. 
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Berdasar fenomena-fenomena di atas, penerapan pendidikan karakter 

menjadi penting untuk menangkal dekadensi moral. Dalam hal ini Peneliti 

memilih Pondok Pesantren Muhammadiyah “Miftakhul ‘Ulum” Pekajangan 

Pekalongan sebagai obyek penelitian. Berdasar data awal hasil wawancara 

dengan Mudir, pondok pesantren tersebut menerapkan pendidikan karakter 

yang holistik dan komprehensif. Dari sinilah Peneliti semakin tertantang 

untuk mengelaborasi penerapan pendidikan karakter di Pondok Pesantren 

Muhammadiyah “Miftakhul ‘Ulum” Pekajangan Pekalongan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan pendidikan karakter di Pondok 

Pesantren Muhammadiyah “Miftakhul ‘Ulum” Pekajangan Pekalongan, 

sehingga rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan pendidikan karakter pada pembelajaran dalam 

kelas di Pondok Pesantren Muhammadiyah “Miftakhul ‘Ulum” 

Pekajangan Pekalongan? 

2. Bagaimana pengelolaan pendidikan karakter pada pembelajaran luar kelas 

di Pondok Pesantren Muhammadiyah “Miftakhul ‘Ulum” Pekajangan 

Pekalongan? 

3. Apa sajakah kendala pengelolaan pendidikan karakter di Pondok Pesantren 

Muhammadiyah “Miftakhul ‘Ulum” Pekajangan Pekalongan? 
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4. Apa sajakah solusi untuk mengatasi kendala pengelolaan pendidikan 

karakter di Pondok Pesantren Muhammadiyah “Miftakhul ‘Ulum” 

Pekajangan Pekalongan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan 

pengelolaan pendidikan karakter di Pondok Pesantren Muhammadiyah 

“Miftakhul ‘Ulum” Pekajangan Pekalongan. 

2. Tujuan Khusus 

Ada 4 (empat) tujuan khusus penelitian ini, yakni: 

a. Mendeskripsikan pengelolaan pendidikan karakter pada 

pembelajaran dalam kelas di Pondok Pesantren Muhammadiyah 

“Miftakhul ‘Ulum” Pekajangan Pekalongan. 

b. Mendeskripsikan pengelolaan pendidikan karakter pada 

pembelajaran luar kelas di Pondok Pesantren Muhammadiyah 

“Miftakhul ‘Ulum” Pekajangan Pekalongan. 

c. Mendeskripsikan kendala pengelolaan pendidikan karakter di 

Pondok Pesantren Muhammadiyah “Miftakhul ‘Ulum” Pekajangan 

Pekalongan. 

d. Mendeskripsikan solusi untuk mengatasi kendala pengelolaan 

pendidikan karakter di Pondok Pesantren Muhammadiyah 

“Miftakhul ‘Ulum” Pekajangan Pekalongan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, tesis ini memberikan sumbangan ilmu tentang: 

a. Deskripsi pengelolaan pendidikan karakter pada pembelajaran dalam 

kelas di Pondok Pesantren Muhammadiyah “Miftakhul ‘Ulum” 

Pekajangan Pekalongan. 

b. Deskripsi pengelolaan pendidikan karakter pada pembelajaran luar 

kelas di Pondok Pesantren Muhammadiyah “Miftakhul ‘Ulum” 

Pekajangan Pekalongan. 

c. Deskripsi kendala pengelolaan pendidikan karakter di Pondok 

Pesantren Muhammadiyah “Miftakhul ‘Ulum” Pekajangan 

Pekalongan. 

d. Deskripsi solusi untuk mengatasi kendala pengelolaan pendidikan 

karakter di Pondok Pesantren Muhammadiyah “Miftakhul ‘Ulum” 

Pekajangan Pekalongan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pondok pesantren Muhammadiyah “Miftakhul ‘Ulum” dapat 

menjadi acuan untuk mengembangkan pendidikan karakter bagi 

peserta didiknya. 

b. Bagi pendidik dapat memperbaiki kinerjanya dalam rangka penerapan 

pendidikan karakter yang tepat sasaran. 
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c. Bagi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekajangan dapat menjadi 

acuan pembenahan pondok pesantren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


