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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Pada Bab I Pendahuluan penulis akan membahas tentang: A. Latar Belakang 

Masalah, B. Rumusan Masalah, C. Tujuan Penelitian, D. Manfaat Penelitian,                  

E. Penegasan Istilah.  

A. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini banyak fenomena-fenomena menyimpang yang dilakukan oleh 

kalangan pelajar di Indonesia, contohnya seperti penggunaan obat-obatan 

terlarang, sex bebas, tawuran antar pelajar, aborsi, minum minuman keras, 

mencuri dan berbuatan lain yang banyak meresahkan masyarakat, padahal jelas 

para pelajar adalah kaum intelektual yang seharusnya  dapat menyadari bahwa 

hal-hal negatif yang mereka lakukan dapat membahayakan diri mereka dan orang 

lain, terlebih lagi mereka adalah para generasi penerus Bangsa yang harusnya 

dihindarkan dari perbutan negatif yang dapat merusak masa depan mereka, 

dikarenakan mereka-mereka inilah yang nantinya bertanggung jawab untuk 

memimpin Bangsa dan Negeri ini. Melihat fenomena penyimpangan yang banyak 

dilakukan oleh pelajar saat ini sekolah harus mulai merubah konsep pendidikan 

yang saat ini hanya lebih mengutamakan kecerdasan secara intelektual menjadi 

pendidikan yang mengutamakan keseimbangan antara intelektual, emosional dan 

spiritual, karena dengan begitu maka akan tercipta generasi muda yang cerdas dan 

berakhlaq mulia  yang nantinya dapat memimpin Bangsa menjadi lebih baik lagi 

dari saat ini.  
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Berdasarkan UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, sebenarnya telah dijelaskan 

bahwa tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berahlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, dari hal tersebut 

maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya sejak dari dulu pendidikan di 

Indonesia ini tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan siswa secara intelektual 

saja tetapi juga bertujaan agar dapat mencetak siswa yang beriman, bertaqwa serta 

berahlaq mulia. Kenyataan, bila dilihat pada fakta yang ada di lapangan 

implementasi tujuan pendidikan masih berorientasi pada kecerdasan siswa secara 

intelektual dan cenderung mengabaikan nilai-nilai moral yang ada, hal ini dapat 

dibuktikan untuk kriteria kenaikan kelas, sekolah masih mematok nilai prestasi 

siswa, sekalipun siswa berprilaku kurang baik ,tetapi bila secara kognitif mereka 

mampu mendapat nilai yang baik maka siswa tersebut tetap dinyatakan naik kelas 

kejenjang yang lebih tinggi, begitu pula dengan kriteria kelulusan di Indonesia.  

Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan nasional pada UU Sisdiknas No 20 

Tahun 2003, maka sekolah perlu menanamkan pendidikan karakter, terutama 

pendidikan karakter yang berbasis EQ dan SQ  dalam lingkungan sekolah. Dengan 

penerapan pendidikan karakter berbasis EQ dan SQ  ini maka diharapkan akan 

mampu mencapai keseimbangan antara kecerdasan siswa secara spiritual dan 

emosi dalam kehidupan mereka di dalam sekolah, dalam hal ini tentunya juga 

tidak mengesampingkan kecerdasan siswa secara intelektual. Kecerdasan siswa 
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secara intelektual juga penting, Firdaus (2012: 18) menyebutkan bahwa IQ berada 

pada otak besar, yaitu bagian otak yang membedakan otak manusia dengan 

hewan, karena otak inilah yang membuat manusia memiliki kemampuan berpikir, 

anlisis, logika, bahasa, kesadaran, perencanaan, memori dan kemampuan visual, 

jadi dengan adanya IQ yang baik maka manusia dapat menjalankan EQ dan SQ 

secara baik juga, dan IQ yang dimiliki oleh siswa ini sudah dirangsang pada 

proses pembelajaran sehari-hari, sehingga agar tercapai keseimbangan antara IQ, 

EQ dan SQ maka kecerdasan secara EQ dan SQ juga perlu dirangsang dalam 

kegiatan di sekolah, yang nantinya bila siswa memiliki keseimbangan antara IQ, 

EQ dan SQ maka dapat mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang sukses 

secara lahir dan batin baik di dunia maupun di akhirat, dan berguna bagi keluarga, 

Nusa dan Bangsa serta agama.  

Salah satu sekolah yang telah menerapkan pendidikan karakter berbasis EQ 

dan SQ  ini adalah SMP Muhammadiyah 06 Dau. Hal ini terlihat dari visi dan misi 

yang dimiliki oleh SMP Muhammadiyah 06 Dau, adapun visinya adalah mencetak 

generasi unggul yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual dan emosional 

menuju generasi ulul albab yang memiliki keunggulan dibidang akhlaq dan 

akademik, sedangkan misinya adalah :  

1. Tercapainya insan yang berilmu, bertaqwa, berahlak  mulia dan mampu 

mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. 
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2. Menyelenggarakan proses pendidikan yang berorentasi pada mutu secara 

transparan dan akuntabel. 

3. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas 

4. Meningkatkan citra positif lembaga pendidikan Muhammadiyah yang 

berwawasan sains dan teknologi informasi 

5. Mewujudkan lingkungan sekolah yang hijau bersih dan nyaman. 

Visi dan misi yang dimiliki SMP Muhammadiyah 06 Dau tersebut merupakan 

salah satu landasan pengembangan pendidikan karakter berbasis SQ dan EQ, 

dimana dari visi dan misi tersebut menunjukkan bahwa SMP Muhammadiyah 06 

Dau tidak hanya berusaha untuk mewujudkan kecerdasan secara intelektual saja 

tetapi juga memperhatikan kecerdasan secara spiritual dan emosional. Penerapan 

kecerdasan Spritual akan membuat siswa taat dan menjalankan perintah agama, 

yang pada dasarnya setiap agama mengajarkan kepada umatnya untuk dapat 

berprilaku baik. Bila ketaatan beribadah kepada Tuahan YME ini melekat kuat 

pada karakter siswa, maka mereka akan bertangung jawab dan akan takut untuk 

melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan menjalankan hal-hal yang 

diperintahkan oleh agama.  

 Salah satu perintah agama adalah bertangungjawab terhadap peranan yang 

ada pada diri manusia, maka sebagai siswa meraka akan sadar akan peranannya 

dan bertangungjawab terhadap peranan tersebut, yaitu salah satunya adalah belajar 

dengan sunguh-sunguh, agar menjadi anak yang pandai dan cerdas. Untuk 

mencetak siswa yang cerdas hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan cara 
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pendidikan karakter, sehingga bila pendidikan karakter tersebut telah melekat 

pada diri siswa mereka akan dengan sendirinya berupaya bertangung jawab untuk 

menjadi siswa yang pandai dan cerdas, serta dapat bertangung jawab terhadap 

kepandaian yang mereka miliki dengan senantiasa mengunakannya untuk hal-hal 

yang baik dan berguna. Penerapan kecerdasan emosional akan membuat siswa 

menjadi lebih peka dan berempati dengan keadaan di sekitarnya sehingga mereka 

akan menjadi manusia yang berjiwa sosial, saling membantu satu sama lain dalam 

hal yang positif, tidak terbiasa untuk mengambil hak orang lain, lebih menghargai 

orang lain, paham akan perbedaan, bertanggung jawab atas tugas sosial mereka di 

masyarakat dll.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis akan mengangkat 

judul penelitian”Penerapan Pendidikan Karakter Berbasis EQ dan SQ untuk 

Mengembangkan Karakter ahklaqul karimah Pada Siswa SMP 06 Dau”. Dengan 

berfokus pada kegiatan siswa pada saat menjalankan ritual keagamaan yang 

diwajibkan oleh pihak sekolah dan juga kegiatan ekstra kurikuler yang diwajibkan 

oleh sekolah serta kegiatan siswa sehari-hari di sekolah, selain itu penelitian juga 

ditujukan kepada siswa kelas 3, dikarenakan siswa kelas 3 dibandingkan siswa 

kelas 1 dan kelas 2 mereka lebih dahulu dan lebih lama mendapatkan penerapan 

pendidikan karakter berbasis EQ dan SQ.  

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana Implementasi penerapan pendidikan karakter berbasis EQ dan SQ  

untuk mengembangkan karakter Akhlaqul karimah pada siswa SMP 

Muhammadiyah 06 Dau ? 

2. Apa faktor penghambat dan penunjang pelaksanaan pendidikan karakter 

berbasis EQ dan SQ  untuk mengembangkan karakter Akhlaqul karimah pada 

siswa SMP Muhammadiyah 06 Dau ? 

3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter berbasis EQ dan SQ untuk mengembangkan karakter 

Akhlaqul karimah pada siswa SMP Muhammadiyah 06 Dau?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka dapat 

dikemukakan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan Implementasi penerapan pendidikan karakter berbasis 

EQ dan SQ  untuk mengembangkan karakter Akhlaqul karimah pada siswa 

SMP Muhammadiyah 06 Dau. 

2. Untuk mendiskripsikan faktor penghambat dan penunjang pelaksanaan 

pendidikan karakter berbasis EQ dan SQ untuk mengembangkan karakter 

Akhlaqul karimah pada siswa SMP Muhammadiyah 06 Dau  

3. Untuk mendiskripsikan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan 

pelaksanaan pendidikan karakter berbasis EQ dan SQ untuk mengembangkan 

karakter Akhlaqul karimah pada siswa SMP Muhammadiyah 06 Dau.  
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D. Manfaat Penelitian  

Dengan melakukukan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Secara Teoritis : 

a. Memberikan sumbangan pemikiran pada dunia pendidikan terutama dalam 

masalah penanganan ahklaq pada siswa melalui pendidikan karakter.  

b. Hasil penelitian dapat dijadikan salah satu rujukan untuk melaksanakan 

inovasi konsep kebijakan pendidikan karakter di sekolah.  

2. Secara Praktis : 

a. Penulis 

Penelitian dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai pendidikan 

karakter, terutama dalam masalah pendidikan karakter berbasis EQ dan SQ  yang 

diharapkan mampu untuk mencetak generasi berakhlaqul  karimah.  

b. Masyarakat 

 Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang 

pentingnya pendidikan karakter berbasis EQ dan SQ  , sehingga masyarakat dapat 

meningkatkan dan mempertajam EQ dan SQ  yang ada pada diri mereka. 

c. Insan Akademis 

 Memperkaya wawasan tentang pentingnya untuk melaksanakan pendidikan 

karakter berbasis EQ dan SQ  yang bermanfaat untuk mencetak siswa menjadi 

generasi muda yang berakhlaqul karimah dan cerdas.  
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d. Siswa 

 Penelitian ini memperluas pengetahuan siswa agar mengetahui pentingnya 

pendidikan karakter berbasis EQ dan SQ  bagi kehidupan mereka sehari-hari, 

sehingga siswa dapat melakukannya dengan penuh kasadaran diri. 

e. Sekolah 

 Penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dalam menerapkan 

pendidikan karakter berbasis EQ dan SQ.  

E. Penegasan Istilah 

Berdasarkan judul skripsi ini maka dapat diambil beberapa istilah agar tidak 

terjadi kesalahan dalam pemahaman istilah yang ada, yaitu : 

1. Pendidikan Karakter adalah suatu usaha aktif untuk membentuk kebiasaan, 

sehingga sifat anak akan terukir sejak dini, agar dapat mengambil keputusan 

dengan baik dan bijak serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari 

(Fitri, 2012 : 21) 

2. EQ (Emotional Quotien/ kecerdasan emosi), berasal dari kata kecerdasan 

yang artinya adalah, perbuatan mencerdaskan, kesempurnaan perkembangan 

akal budi (KKBI, 2008:107) dan emosi yang artinya merupakan suatu aspek 

psikis yang berkaitan dengan perasaan dan aktivitas merasakan, misalnya 

merasa senang, sedih, kesal, marah, tegang, dan lain sebagainya (Firdaus, 

2012: 59). Kecerdasan emosi sendiri adalah kecerdasan yang berkenaan 

dengan hati dan kepedulian antar sesama manusia, makhluk lain, dan alam 

sekitar (KBBI, 2008 : 107) 
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3. SQ (Spiritual Quetient/ kecerdasan spiritual) adalah adalah kemampuan untuk 

memberi makna ibadah terhadap setiap prilaku dan kegiatan, melalui 

langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia yang 

seutuhnya (hanif), dan memiliki pola pemikiran tauhid (integralistik) serta 

berprinsip hanya karena Allah (Agustian, 2005 : 57) 

4. Berakhlaqhul Karimah atau akhlaq mahmudah biasa disebut dengan akhlaq 

yang mulia atau yang baik, contohnya seperti sabar, amanah, adil, hemat, 

randah hati, dll (Selamat, 2012:51) 

 

 


