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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa 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 keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pembangunan karakter telah diupayakan berbagai bentuk, hingga saat ini belum 

terlaksana secara maksimal, Hal itu tercermin dari semakin meningkatnya 

kriminalitas, pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan hukum, kerusakan 

lingkungan, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, kekerasan dan kericuhan. 

Peristiwa tersebut menandakan masyarakat yang terbiasa dengan perilaku 

kesantunan, mufakat, toleransi dan gotong royong cenderung berubah dengan 

perilaku eguis individu. Fenomena ini menunjukkan masyarakat masih mengalami 

krisis moral. 

Sekolah merupakan lembaga sosial yang memiliki fokus terutama pada 

pengembangan intelektual dan moral bagi peserta didik. Oleh karena itu pendidikan 

tidak dapat melalaikan dua tugas khas ini. Dua arah pengembangan ini diharapkan 

menjadi idealisme bagi para peserta didik agar semakin mampu mengembangkan 

ketajaman intelektual dan integritas diri sebagai pribadi yang memiliki karakter yang 

kuat. Pendidikan karakter menjadi semakin mendesak untuk diterapkan dalam 

lembaga pendidikan  

Kondisi lingkungan  mempunyai banyak pengaruh terhadap  perkembangan 

kepribadian seorang anak diantaranya, kemampuan berkomunikasi dengan orang, 

kondisi emosi, kedisiplinan, perilaku sopan santun, dan rasa tanggung jawab. 

Realitanya yang terjadi  di tingkat anak-anak sekolah dasar  yaitu permasalahan 
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siswa menyontek saat  ulangan, siswa yang mengambil barang tanpa izin, siswa yang  

terlambat, tidak tertib, tidak sholat dan tidak mengaji. 

Persoalan tersebut menjadikan mata pelajaran agama menjadi sangat penting 

untuk menjadi pijakan dalam pembinaan karakter peserta didik, mengingat tujuan 

akhir pendidikan agama tidak lain adalah terwujudnya insan yang beakhlak atau 

berkarakter mulia. Tentu saja misi ini tidak hanya di emban oleh pendidikan agama, 

tetapi pelajaran-pelajaran yang lain secara bersamaan.  

SD Muhammadiyyah 16 Surakarta merupakan sekolah islam yang 

mengunggulkan perilaku moral dalam menghadapi krisis moral pada anak sekolah 

dasar. Upaya yang dapat dilakukan  untuk pembinaan karakter siswa di SD 

Muhammadiyyah 16 Surakarta  diantaranya  adalah dengan memaksimalkan fungsi 

mata pelajaran agama di sekolah, pendidikan agama di jadikan basis dalam 

pembinaan karakter  siswa. Guru kelas  bersama guru yang lainnya dapat merancang 

berbagai aktifitas sehari-hari bagi siswa di sekolah yang diwarnai nilai-nilai ajaran 

agama.  Sekolah yang berbasis islam menerapkan  pembiasaan keagamaan islami 

yang bergabung pada kultur sekolah  maupun dalam pembelajaran. Dengan cara ini, 

siswa diharapkan terbiasa untuk melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan yang pada 

akhirnya dapat membentuk karakter peserta didik. 

Nilai pendidikan karakter religius merupakan sikap dan perilaku yang patuh 

dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran dalam melaksanakan 

ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Membudayakan 

nilai-nilai keberagaman (religius) dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu 

merumuskan visi misi yang berbasis religius, pelaksanaan pembelajaran yang 

integratif, menciptakan suasana  dan tradisi religius. Oleh karena itu,  akan 

menciptakan religious cultur dalam sekolah. 

Perancangan pembinaan karakter perlu sangat di perhatikan  oleh guru dan orang 

tua serta stake holder agar misi pembinaan karakter dapat terwujud. Burke (2011) 

menyatakan  pendidikan karakter merupakan pembelajaran yang baik dan merupakan 

bagian yang fundamental dari pendidikan yang baik. Pembinaan  karakter dapat 

berjalan maksimal, bila perencanaan, pelaksaaan dan pengorganisasian yang jelas 

serta perlu pembiayaan yang cukup untuk memaksimalkan program. Program yang 
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berjalan harus di monitoring dan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program. 

Berdasarkan uraian diatas maka  penulis merasa tertarik untuk melaksanakn  

penelitian mengenai “Pembinaan Karakter di SD Muhammadiyyah 16 

Surakarta”. 

B. Rumusan Masalah  

Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini yaitu : 

1. Karakter apa saja yang di kembangkan dalam pembinaan karakter di Sd 

Muhammadiyyah 16 Surakarta ? 

2. Bagaimana  perencanaan  pembinaan karakter  di  SD Muhammadiyyah 

16 Surakarta ?  

3. Bagaimana pengorganisasian pembinaan karakter di SD 

Muhammadiyyah 16  Surakarta  ? 

4. Bagaimana  pelaksanaan pembinaan karakter  di  SD Muhammadiyyah 

16 Surakarta ?  

5. Bagaimana  evaluasi dalam pembinaan karakter di SD Muhammadiyyah 

16  Surakarta ? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mendiskripsikan karakter yang dikembangkandalam pembinaan karakter 

di SD Muhammadiyyah 16 Surakarta. 

2. Mendiskripsikan perencanaan yang akan dilakukan guru terhadap   

pembinaan karakter di SD  Muhammadiyyah 16 Surakarta.  

3. Mendiskripsikan pengorganisasian pembinaan karakter di SD 

Muhammadiyyah 16 Surakarta. 

4. Mendiskripsikan pelaksanaan pembinaan karakter di SD 

Muhammadiyyah 16  Surakarta.  

5.  Mendiskripsikan evaluasi dalam pembinaan karakter di SD  

Muhammadiyyah 16  Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Manfaat teoritik  

Secara umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan teori yang berkaitan 

bagi para pengembang pengetahuan, Penelitian juga bermanfaat untuk  

membandingkan antara  persamaan teori serta hasil  penelitian dan perbedaannya 

atau menemukan hal-hal baru yang  menyimpang dengan teori. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut, khususnya  

pada pembinaan karakter di sekolah dasar. 

2. Manfaat Praktis  

Selain manfaat teoritis terdapat pula manfaat praktis yang biasa diperoleh dari 

penelitian ini yaitu antara lain: 

a. Bagi Kepala Sekolah  

Membimbing dan memotivasi guru untuk selalu dapat memperhatikan peserta 

didik terutama pada pembinaan karakter  yang ada di sekolah dasar. 

b. Bagi guru  

Mengembangkan pembinaan karakter  yang dilakukan guru pada peserta didik, 

dan mempererat hubungan guru dengan orang tua dalam pembinaan karakter. 

c. Bagi orang tua  

Lebih memperhatikan perilaku anak serta membimbing dan memberi contoh 

yang baik bagi anak terutama saat di rumah. 


