
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah       

          

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi setiap insan 

manusia. Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun non formal. 

Setiap pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan proses pembelajaran. Di 

dalam proses pembelajaran, guru mempunyai peran sangat penting peranannya 

dalam kehidupan dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. 

Perkembangan pendidikan tidak lepas dari kecenderungan globalisasi 

yang mempengaruhi kehidupan manusia. Pendidikan akan berkembang sesuai 

IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) jika pendidikan suatu negara statis, 

maka kualitas sumber daya manusia akan kalah bersaing dengan Negara lain. 

Salah satu upaya untuk melaksanakan pendidikan sebagaimana diharapkan, 

pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional ialah mengembangkan potensi subyek didik untuk 

memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Amanah tujuan 

pendidikan itu bermaksud membentuk insan cerdas juga kepribadian atau 

berkarakter sehingga lahir generasi bangsa yang berbudaya. 

Pengertian pendidikan karakter, menurut Ratna Megawangi dikutip 

oleh Kesuma (2011:5) “Sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat 

mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikanya dalam kehidupan 
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sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan konstribusi yang positif 

kepada lingkungannya. 

Berdasarkan pengertian pendidikan karakter diatas dapat disimpulkan 

bahwa dengan dikelolanya sekolah untuk mendidik anak-anak agar dapat 

mengambil keputusan dengan bijak dan dapat mempraktikannya dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga siswa tersebut dapat memberikan konstribusi 

yang positif kepada lingkungannya. 

Pendidikan karakter sangatlah penting bagi siswa dan sesungguhnya 

bukan sekedar mendidik benar dan salah, tetapi mencakup proses pembiasaan 

tentang perilaku yang baik sehingga siswa dapat memahami, merasakan, dan 

mau berperilaku baik sehingga terbentuklah tabiat yang baik. 

 Pengelolaan pendidikan karakter pada siswa dapat dilakukan dalam 

pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan karakter dalam pendidikan 

non formal dapat dilakukan di lingkungan keluarga dan masyarakat, 

sedangkan dalam pendidikan formal dapat dilakukan di lingkungan sekolah 

salah satunya dengan cara mengikuti kegiatan ekstrakulikuler Hisbul Wathan 

(HW), semua itu dimaksudkan untuk dapat menciptakan generasi muda yang 

sadar sebagai warga Negara yang baik, agar generasi muda memiliki akhlak 

yang mulia. 

Organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak dibidang 

kepanduan untuk menyiapkan dan membina anak, remaja, dan pemuda yang 

memiliki aqidah, mental dan fisik, berilmu dan berteknologi serta berakhlaq 

karimah dengan tujuan untuk mewujudkannya pribadi muslim yang sebenar-
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benarnya dan siap menjadi kader persyarikatan, umat, dan bangsa dengan 

metode yang menarik, menantang dan menyenangkan. Dengan kegiatan yang 

dilakukan oleh gerakan kepanduan Hisbul Wathan (HW) siswa ditanamkan 

cara berfikir dan berperilaku yang menunjukkan nilai baik serta dapat 

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Hisbul Wathan di SD lain kurang 

memberikan konstribusi sedangkan di SD Muhammadiyah 2 Kauman 

Surakarta memberikan konstribusi yang positif dan siswa lebih mendapatkan 

pendidikan karakter. 

Sejalan dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik 

mengadakan penelitian sebagai upaya untuk mengetahui lebih lanjut kegiatan 

di atas, maka penulis mengambil judul penelitian tentang Pengelolaan 

Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Hisbul Wathan (Studi Kasus di SD 

Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015). 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah diistilahkan problematika yang ada dalam 

penelitian suatu karya ilmiah. Peneliti memandang perlu mengidentifikasikan 

persoalan yang akan diteliti secara jelas. Berdasarkan latar belakang masalah 

tersebut diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengelolaan pendidikan karakter melalui kegiatan Hisbul 

Wathan (HW) di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta Tahun 

Pelajaran 2014/2015? 
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2. Siapa yang mengelola pendidikan karakter melalui kegiatan Hisbul 

Wathan (HW) di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta Tahun 

pelajaran 2014/2015? 

3. Apa tujuan kegiatan Hisbul Wathan di SD Muhammadiyah 2 Kauman 

Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015? 

4. Apa saja bentuk kegiatan yang mengadung karakter di SD 

Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015? 

5. Apa saja kadungan nilai karakter melalui kegiatan Hisbul Wathan (HW) 

di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini, perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai pokok 

terhadap masalah yang akan diteliti sehingga dapat bekerja secara terarah 

dalam mencari data sampai langkah pemecahan masalahnya. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan pendidikan karakter melalui kegiatan 

Hisbul Wathan (HW) di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

2. Untuk mengetahui siapa yang mengelola pendidikan karakter melalui 

kegiatan Hisbul Wathan (HW) di SD Muhammadiyah 2 Kauman 

Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015. 

3. Untuk mengetahui tujuan kegiatan Hisbul Wathan (HW) di SD 

Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015. 
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4. Untuk mendeskripsikan apa saja bentuk-bentuk kegiatan yang 

mengandung pendidikan karakter di SD Muhammadiyah 2 Kauman 

Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015. 

5. Untuk mengetahui kandungan nilai karakter dari kegiatan Hisbul Wathan 

di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

D. Manfaat atau Kegunaaan Penelitian 

Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat tercapai beberapa 

manfaat atau kegunaan, yaitu : 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoristis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberi konstribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya maupun bagi masyarakat luas dan pada umumnya tentang  

pengelolaan pendidikan karakter melalui kegiatan Hisbul Wathan 

(HW) di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang pendidikan 

karakter bagi siswa SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian yang sejenis yang akan datang. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberi informasi dan masukan yang 

berguna tentang pengelolaan pendidikan karakter melalui kegiatan 
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Hisbul Wathan (HW) di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta 

Tahun Pelajaran 2014/2015. 

b. Memberikan sumbangan atau masukan kepada pemerintah dalam 

rangka meningkatkan kualitas kegiatan Hisbul Wathan (HW) sebagai 

sarana pengelolaan pendidikan karakter. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Pengelolaan 

Kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang 

berarti pula pengaturan atau perurusan (Suharsimi Arikunto,1993:31). 

Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, 

pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang 

populer saat ini. 

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha 

yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian 

kerja dalam mencapai tujuan tertentu. 

Sedangkan menurut pendapat Siagian yang dikutip oleh Prihatin 

(2011:2), manajemen adalah sebagai kemampuan atau ketrampilan untuk 

memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 

adalah suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok sebagai 

kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh tujuan tetentu. 
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2. Pendidikan  

Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang RI nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1,  

“Pendidikan 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.” 

 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar 

sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar 

dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara 

tepat di masa yang akan datang (Mudyahardjo, 2012:11).  

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah 

agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, akhlak mulia yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. 

3. Karakter.  

Menurut Suyanto sebagaimana yang dikutip oleh Wibowo 

(2012:65), Karakter adalah cara berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri 

khas individu untuk hidup dan berkerja sama baik dalam keluarga, 

masyarakat, bangsa dan Negara. Sementara itu Gunawan (2012: 3) 

memaknai karakter adalah keadaan asli yang ada dalam individu yang 

membedakan antara dirinya dengan orang lain.  
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Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa karakter 

adalah cara berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas individu yang 

membedakan antara dirinya dengan orang lain. 

4. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter menurut Ratna Megawangi yang dikutip oleh 

Kesuma (2011:5)”sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat 

mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan konstribusi 

yang positif kepada lingkungannya. 

Definisi lainnya dikemukakan oleh Fakry Gaffarb dikutip oleh 

Kusuma (2011:5) “Sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk 

ditumbuh kembangkan dalam kepribadian seorang sehingga menjadi satu 

dalam perilaku kehidupan orang itu”. 

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan karakter adalah sebuah usaha proses transformasi untuk 

mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan 

mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat 

memberikan konstribusi positif kepada lingkungannya. 

5. Kegiatan Hisbul Wathan(HW) 

Hisbul wathan adalah sebuah organisasi otonom Muhammadiyah 

yang bergerak dibidang kepanduan untuk menyiapkan dan membina anak, 

remaja, dan pemuda yang memiliki aqidah, mental dan fisik, berilmu dan 

berteknologi serta berakhlaq karimah dengan tujuan untuk 
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mewujudkannya pribadi muslim yang sebenar-benarnya dan siap menjadi 

kader persyarikatan, umat, dan bangsa dengan metode yang menarik, 

menantang dan menyenangkan. 


