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I BAB 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan karakter adalah dikemukakan oleh Fakry Gaffar (2010:1): 

sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh kembangkan 

dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan 

orang itu.
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Pendidikan karakter juga merupakan bekal paling penting bagi 

generasi muda yang nantinya akan memimpin bangsa Indonesia saat ini. 

Kondisi bangsa Indonesia dikategorikan dalam kondisi krisis, bahkan bukan 

hanya satu krisis namun krisis multidimensi. Hal ini dapat dilihat dari 

penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh para pelajar diantaranya, seks 

bebas, penggunaan narkoba, tawuran antar sekolah hingga kasus pembunuhan 

yang sampai mengakhiri masa depan mereka. Dari fenomena di atas  

pendidikan karakter menjadi salah satu solusi utama di dalam menyelesaikan 

masalah tersebut.  

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, yaitu menjadikan anak didik 

memiliki karakter yang kuat, maka diperlukan pula sosok guru yang 

berkarakter. Sebab guru adalah figur sentral, sosok yang berdiri di 

tengah-tengah pusaran arus proses pendidikan, yang mengajarkan nilai-nilai 

karakter kepada para pelajar secara langsung melalui contoh dan keteladanan 

                                                           
1  Dharma Kesuma DKK, Pendidikan Karakter Kajian Teori Dan Praktik Di Sekolah, 

(Bandung, Rosdakarya, 2011), hlm. 5 
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yang disertai himbauan dan ajakan. Namun belakangan ini marak sekali terjadi 

penyimpangan-penyimpangan yang mana justru dilakukan oleh para oknum 

guru, diantaranya membocorkan jawaban ujian nasional (UN), membiarkan 

bahkan menyuruh siswa untuk menyontek ketika ujian, melakukan tindakan 

asusila terhadap siswa, meninggalkan kegiatan mengajar tanpa alasan yang 

jelas, dan melakukan kekerasan kepada siswa. Sehingga menjadi penghambat 

bagi terwujudnya tujuan dari pendidikan karakter tersebut. Untuk itu, guru 

harus menjadikan dirinya seseorang yang berkarakter kuat terlebih dahulu, 

sebelum dia pada akhirnya melahirkan pelajar-pelajar yang berkarakter kuat 

pula.  

Sebagaimana tujuan pendidikan jika mengacu pada UU No. 20 tahun 

2003 pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak dan peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggungjawab.
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Secara historis pendidikan karakter merupakan misi utama Rasul. 

Islam hadir sebagai gerakan untuk menyempurnakan karakter. Sejak abad ke-7 

secara tegas Rasulullah Muhammad saw. Menyatakan bahwa tugas utamanya 

                                                           
2 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
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adalah untuk menyempurnakan akhlak (karakter).
3

 manifesto kerasulan 

Muhammad ini, mengindikasikan bahwa pembentukan karakter merupakan 

kebutuhan utama bagi tumbuhnya cara beragama yang dapat menciptakan 

peradaban.
4
 

Dengan kesimpulan di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian 

tentang upaya pemimpin pondok pesantren dalam penguatan nilai-nilai 

karakter guru. Peneliti memilih Pondok Modern Tazakka sebagai tempat 

penelitian, hal ini  dikarenakan pondok atau sekolah tersebut memiliki visi 

sebagai berikut „mencetak kader pemimpin ummat, serta mempersiapkan 

generasi yang unggul dan berkualitas menuju terbentuknya khoiru ummah‟. 

Untuk mewujudkan visinya, pemimpin pondok modern Tazakka sangat 

memperhatikan karakter para guru agar dapat benar-benar menjadi figur yang 

layak untuk digugu dan ditiru oleh para siswa. Kemudian berdasarkan hasil 

observasi yang peneliti lakukan bahwa jumlah santri Pondok Modern Tazakka 

semakin bertambah, karena semakin mendapat kepercayaan masyarakat dari 

berbagai daerah khususnya daerah yang terletak di sekitar kota dimana pondok 

pesantren tersebut berada. Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk 

menjadikan Pondok Modern Tazakka sebagai tempat penelitian. adapun judul 

skripsi yang penulis ambil adalah “UPAYA PEMIMPIN PESANTREN 

DALAM PENGUATAN NILAI-NILAI KARAKTER GURU DI PONDOK 

MODERN TAZAKKA BANDAR KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 - 

2016”. 

                                                           
3 Achmad Sunarto, Himpunan Hadist Bukhori, (Jakarta: An Nur Preess, 2005), hlm. 23. 
4 Adang Hambali, Pendidikan Karakter Berbasis Al Qur’an, (Bandung: Simbiosa Rekatama 

Media, 2008), hlm. 100. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang penulis utarakan di atas maka yang 

menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apa saja nilai-nilai karakter yang dikuatkan oleh pemimpin pesantren 

terhadap guru? 

2. Bagaimana upaya pemimpin pesantren dalam menguatkan nilai-nilai 

karakter guru? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan penelitian  

Setelah memaparkan latar belakang dan rumusan masalah diatas 

maka  tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:  

“Untuk mendeskripsikan nilai karakter apa saja yang dikuatkan oleh 

pemimpin pesantren terhadap guru dan bagaimana upaya pemimpin 

pesantren dalam menguatkan nilai-nilai tersebut di Pondok Modern 

Tazakka ” 

2. Manfaat penelitian  

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat 

yang diharapkan: 

a. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

khazanah keilmuan terutama dalam penguatan karakter guru, serta 

dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya. 
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b. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan 

sumbangan pemikiran untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam 

pembentukan Karakter. 

 

 

 

 

 


