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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Zaman yang berkembang menuntut perubahan bangsa di seluruh dunia 

dalam segala hal antara lain peradaban dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, 

politik, karakter, dan pendidikan. Pengelolaan pendidikan disetiap Negara 

pasti mengalami masalah yang berbeda-beda dengan Negara lain sehingga 

dalam pemecahanya memiliki cara yang berbeda-beda disesuaiakan dengan 

situasi dan kondisi Negara tersebut. Negara dikatakan maju apabila 

pendidikannya  maju, biasanya ditandai dengan banyaknya penggunaan alat-

alat modern atau serba mesin dan dalam mengoperasikannya menggunakan 

komputer. 

Indonesia termasuk Negara berkembang yang terus berusaha 

memajukan penggunaan teknologi dibidang pendidikan yang belum modern. 

Hal ini ditandai dengan belum semua sekolah SMP dalam proses belajar 

mengajar menggunakan komputer dan LCD. SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta  sudah menggunakan LCD dan komputer namun dalam hal 

pembentukan karakter masih kurang ditandai dengan siswa ada yang 

terlambat, buang sampah sembarangan, pakaian, nama  dada, kaos kaki  dan 

sepatu belum sesuai tata tertib.  

 Sebelum ada kertas dan pensil peserta didik dalam menulis 

menggunakan grip dan sabak sehingga tidak dapat memuat banyak catatan 
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sehingga ilmu atau pelajaran yang diberikan oleh guru lebihbanyak 

menggunakan hafalan atau ingatan sedangkan guru ketikamengajar dan 

menulis juga masih menggunakan kapur tulis dan papan tulisnya 

menggunakan papan dari kayu atau blabak penghapusnya menggunakan kain 

sehingga kalau menghapus tulisan banyak debu yang terbang dan tanganya 

putih karena terkena debu kapur yang dihapus. Proses belajar mengajar saat 

itu berpusat pada guru sepenuhnya sehingga murid hanya mendengarkan 

sehingga setelah lulus sekolah dan dewasa mereka lebih mendengarkan setiap 

perintahdan nasihat yang diberikan orang tua, guru, atauoranglain. Aturan atau 

perintan dari orang lain lebih banyak dilaksanan dan ditaati tanpa membantah 

pada aturan atau perintah yang ada. Pengaruhteknologiradio dimasyarakat dan 

disekolah sebagai alat pembelajaran ikut membentuk karakter peserta didik 

saat itu.Pengaruh positif terhadap siswa ketika diterangkan oleh guru, mereka 

lebih mendengarkan kata-kata atau nasihat yang diberikan oleh guru sehingga 

membentuk karakter taat pada perintah atau aturan yang ada. 

Setelah sarana tulis-menulis dengan grip dan sabak mulai ditinggalkan 

atau alat itu mulai diganti dengan buku dan pensil untuk siswa, sedangkan 

guru menulis dipapan tulis sudah menggukan papan tulis dari triplek berlapis 

melamin dan alat tulisnya menggunakan spidol sehingga ketika menghapus 

tulisan tidak berdebu lagi. Masyarakat saat itu sudah mulai meninggalkan 

radio beralih ketelevisi yang menyuguhkan gambar-gambar hal ini juga ikut 

mempengaruhi perkembangan cara berpikir yang tadinya apa yang didengar 

beralih menjadi apa yang dilihat. Pengaruh televisi yang setiap hari dilihat 
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mulai menggeser penggunaan indra pendengaran seutuhnya beralih kepada 

indra penglihatan meskipun indra pendengaran tidak dapat ditinggalkan hanya 

saja dalam proses belajar mengajar alat peraganya yang menarik yang bisa 

dilihat oleh mata. Dampak dari televisi ikut mewarnai karakter anak yang 

tadinya salah cukup hanya dengan nasihat atau kata-kata sudah menurut 

sekarang mulai membantah kalau hanya dinasihatinya.Contoh nyata yang 

sering dialami guru atau orang tua ketika mengingatkan anak atau 

siswanyayang merokok dengan kata-kata sebaiknya anda tidak merokok 

mereka justru mereka berdalih bapak juga merokok.Siswa atau anak sekarang 

lebih membutuhkan keteladanan dalam ucapan, tingkah laku atau perbuatan 

yang berkarakter.Ketika masih ada departemen penerangan setiap yang akan 

ditayangkan ditelevisi disensor baik atau buruk setiap apa yang akan 

ditayangkan. Dahulu pernah ada televisi pendidikan ditujukan untuk memberi 

informasi tentang perkembangan pendidikan sekarang tidak ada lagi.Televisi 

melalui tayangan pendidikan yang baik juga akan membawa pengaruh pada 

pembentukan karakter anak atau siswa yang positif tetapi jika tayangan yang 

ditampilkan buruk akan membawa pengaruhyang negatif.  

Pengajar atau guru mulai dihadapkan pada kenyataan bahwa siswa 

sekarang menekankan penggunaan indera penglihatan daripada 

pendengarannya sehingga kalau siswadinasihatikurang memperhatikan bahkan 

nasihat itu dianggap oleh dirinya sedang memarahi.Ini adalah pengaruh 

televisi yang menayangkan sedikit karakter, ilmu pengetahuan, dan film-

filmnya sedikit memberi contoh tentang karakter bangsaIndonesia justru lebih 
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banyak film India, Malaysia, jepang, dan Eropa. Sejalan dengan 

perkembangan zaman dalam pengelolaan pendidikan semakin berat tantangan 

yang dihadapi oleh sekolah atau siswa sebagai contoh: Kalau zaman dahulu 

pelajar atau siswa membolos di sawah dan merokok, sedangkan sekarang lebih 

berbahaya. Merokok dahulu hanya tembakau saja sedangkan, sekarang sudah 

kepada rokok elektrik yang mengandung narkoba yang mengakibatkan 

kecanduan dan merusak organ tubuh tertentu bahkan bisa menyebabkan 

kematian.Kalau sudah demikian bagaimana bisa membangun bangsa yang 

berkarakter, sementara siswa sebagai generasi penerus bangsa mempunyai 

kondisi lahir dan batinya lemah (bobrok) bahkan sampai tidak berdaya dalam 

mengangkat dirinya untuk berkarakter. 

Sungguh berat tantangan guru atau pengajar diera global namun tidak 

boleh patah semangat dalam menamkan karakter ini sebagai wujud ibadah 

kepada Alloh dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa yang kita cintai 

yang akan menjadi tabungan amal bagi seseorang. Guru atau pengajar tidak 

hanya penyampai materi saja tetapi juga harus menjadi teladan bagi siswa 

karena hampir semua tingkah laku, gerak-geriknya, tutur katanya dan cara 

ibadahnyadilihat oleh siswa baik ketika di dalam kelas atau luar kelas . 

Guru harus istiqomah dalam melaksanakan karakter dan dalam 

menanamkan karakter bangsa kepada siswa-siswanya. Hal ini tidak mudah 

karena apa yang disampaikan oleh guru akan menjadi contoh atau panutan 

bagi siswa dan sebagai bekal mereka nantinya setelah hidup di masyarakat.  
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Di dalam penanaman karakter di sekolah tidak bisa lepas dari pengaruh 

karakter yang sudah terbentuk dalam keluarga dan karakter yang ada didalam 

masyarakat.Hal ini saling mempengaruhi dan berkaitan anatara ketiga 

tempatpembentukan karakter tersebut. 

Pembentukan karakter di sekolah khususnya SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta membutuhkan kerjasama dan tanggung jawab seluruh komponen 

(warga) sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, karyawanm,  siswa, dan 

masyarakat. 

 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian iniadalah : 

1. Bagaimana perencanan pendidikan karakter pada kegiatan intrakurikuler, 

kokurikuler, dan ektrakurikuler di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta? 

2. Bagaimana pelaksanaanpendidikan karakter pada kegiatan intrakurikuler, 

kokurikuler, dan ektrakurikuler di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta? 

3. Bagaimana pengendalian atau monitoringpendidikan karakter pada 

kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ektrakurikuler di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ditentukan dalampenelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Mendeskripsikan perencanaan pendidikan karakter pada kegiatan 

intrakurikuler, kokurikuler, dan ektrakurikuler di SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta.  

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter pada kegiatan 

intrakurikuler, kokurikuler, dan ektrakurikuler di SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta.  

3. Mendeskripsikan pengendalian (monitoring) pendidikan karakter pada 

kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ektrakurikuler di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta.  

 

D. ManfaatPenelitian  

Penelitian ini mempunyai manfaat yang diharapkan antara lain: 

1. Manfaat Teoretis  

a. Sebagai sumber informasi dalam penelitian yang sejenis 

b. Menambah ilmu pengetahuan terutama tentang manajeman pendidikan 

karakter 

c. Membantu dalam pembentukan kararter di SMP Muhammadiyah 1 dan 

karakter bangsa Indonesia 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat praktis sebagai beriku: 

a. Sebagai acuan atau pertimbangan dalam perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengendalian pendidikan karakter bagi sekolah lain atau pihak 

yang terkait.  
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b. Manfaat bagi sekolah sebagai bahan informasi dan pengelolaan 

pendidikan karakter di Sekolah agar lebih baik.  

c. Manfaat bagi sekolah lain atau lembaga lain  sebagai acuan dalam hal 

manajemen pendidikan karakter di Sekolah.  

d. Ikut melaksanakan dan membantu dalam pembentukan karakter bangsa 

Indonesia.  

 

E. Penjelasan Istilah 

1. Manajemen dalam Kamus Bahasa Indonesia mempunyai definisi (1) 

adalah pengelolaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran 

sedangkan definisi (2) adalah pimpinan yang bertanggung jawab atas 

jalannya perusahaan dan organisasi.  

2. Pendidikan dalam arti luas meliputi semua perbuatan dan usaha dari 

generasi tua untuk mengalihkan pengetahuanya, pengalamanya, 

kecakapannya, keterampilanya (orang menamakanini juga ‘’mengalihkan’’ 

kebudayaan dalam bahasa Belandacultuur overdracht)kepada generasi 

muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi hidupnya baik 

jasmaniah maupun rohaniah.  

3. Kararakter dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan adalah 

tabiat;sifat-sifat kejiwaan ; akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang denganyang lain;watak. Sedangkan kata berkarakter 

diterjemahkan sebagai mempunyai tabiat; mempunyai kepribadian; 
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berwatak. Karakter adalah sikap pribadi yang stabil hasil proses 

konsolidasi secara progresif dan dinamis, integrasi dan tindakan.  

4. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran 

atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut.  

5. Sekolah merupakan lembaga pendidikan, yaitu lingkungan tempat 

terjadinya berbagai aktivitas pendidikan, baik proses pembelajaran 

maupun evaluasi pendidikan. Secara sederhana manajemen sekolah 

termasuk pada manajemen pendidikan yang berkaitan dengan organisasi 

pendidikan.  


