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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sangat membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki 

karakter memadai untuk pembangunan bangsa ini. Untuk mempersiapkan para 

generasi bangsa masa depan yang memiliki karakter memadai, tentunya 

pendidikan merupakan salah satu wadah yang berperan penting dalam 

pendidikan karakter siswa. Hal ini sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan 

sebagaimana UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 pasal 3 yang 

mengamanatkan bahwa : 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan 
bertanggung jawab”.1  

 

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut, jelas bahwa 

fungsi pendidikan untuk mengembangkan dan membentuk watak siswa. Hal 

yang menjadi titik tekan pada teks tersebut ialah pendidikan berfungsi 

membentuk watak, jelaslah bahwasannya pendidikan turut andil dalam 

pembentukan karakter siswa dengan tujuan mengembangkan potensi siswa agar 

                                                             
1 Undang- undang SISDIKNAS (UU RI No 20 Th 2003) (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hal. 7  
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menjadi manusia yang bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Penyelenggaraan sistem pendidikan ini merupakan upaya terencana untuk 

meningkatkan sumber daya manusia yang memadai, mampu membuka 

pengetahuan, sehingga bermanfaat dalam melakukan perubahan yang lebih 

baik.2  

Usaha yang dilakukan dalam pendidikan adalah mengembangkan 

potensi siswa terkait dengan soft skill dan hard skill untuk keperluan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Karakter merupakan bagian dari soft skill. 

Pada kenyataan di lapangan, pendidikan lebih menekankan pada proses 

pembelajaran teori, sehingga pengembangan nila karakter kurang 

diperhatikan.3 Titik tekan yang harus dicermati adalah jangan sampai arah 

pendidikan nasional yang semestinya pengembangan “kecerdasan” secara 

komprehensif atau setidaknya mencakup tiga aspek sekaligus IQ (Intelligence 

Quotient), EQ (Emotional Quostient), dan SQ (Spiritual Quostient) justru 

tereduksi hanya pada salah satu aspek saja yakni IQ (Intelligence Quotient), 

sedangkan EQ (Emotional Quostient) atau pembentukan karakter bangsa 

sering kali terabaikan.4   

                                                             
2 Iskandar Agung dan Nadirah Rumtini, Pendidikan Membangun Karakter Bangsa. (Jakarta : 

Bestari Buana Munrni, 2011) hal 56 
3 Wahyu Mustaqim, Pengaruh Pendidikan Karakter di Sekolah Terhadap Perilaku Akademik 

Siswa Kelas XI Teknik Komputer Jaringan di SMK Piri 1 Yogyakarta ( Jurnal Skripsi Teknik 
Universitas Negri Yogyakarta, 2013) hal 3  

4 Khozin, School Culture : Instrumen Untuk Membentuk Karakter Peserta Didik, Jurnal 
Progresiva, Vol 5 (Desember, 2011), hal. 43 
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Berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat, 

ternyata kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata - mata oleh pengeta-

huan dan kemampuan teknis (hard skill) saja, tetapi lebih pada kemampuan 

mengelola diri dan orang lain (soft skill), penelitian ini mengungkapkan, 

kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% oleh hard skill dan 80% oleh soft 

skill. Bahkan mayoritas orang- orang sukses di dunia lebih banyak didukung 

oleh kemampuan soft skill. Hal ini mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan 

karakter peserta didik sangat penting untuk ditingkatkan.5   

Masalah yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah sistem 

pendidikan dini yang ada sekarang ini terlalu berorientasi pada pengembangan 

otak kiri (kognitif) dan kurang memperhatikan pengembangan otak kanan 

(afektif, empati dan rasa). Padahal pengembangan karakter lebih berkaitan 

dengan optimalisasi fungsi otak kanan. Mata pelajaran yang berkaitan dengan 

pendidikan karakter seperti halnya budi pekerti dan agama teryata pada 

prakteknya lebih menekankan ada aspek otak kiri (hafalan, atau hanya sekedar 

“tahu).6 

Pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan 

pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk 

                                                             
5 Junaidi, Pendidikan karakter dalam prespektif surat Ash- shaff ayat 2-3. (Skripsi  Sarjana 

Tarbiyah Institut Agama Islam Negri Walisongo, Semarang 2011) hal. 3 
6 Tuhana Taufiq Andrianto. Mengembangkan Karakter Sukses Anak di Era Cyber. (Jogjakarta 

: Ar Ruzz Media). Hal. 93 
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pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik. Secara umum adalah 

kepatuhan akan nilai - nilai tertentu.  

Menurut Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 

Tahun 2003 Pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas 

pendidika formal, nonformal dan informal.7 Masing - masing jalur pendidikan 

tersebut diharapkan dapat saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain. 

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, danpendidikan tinggi (pasal 14). Pendidikan nonformal terdiri atas 

lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar 

masyarakat serta satuan pendidikan yang sejenisnya (pasal 26 ayat 4). 

Sementara pendidikan informal adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan 

oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri 

(pasal27 ayat 1).8  

Pendidikan Informal sejatinya memiliki peran dan kontribusi besar 

dalam keberhasilan pendidikan seorang peserta didik. Hanya saja selama ini 

pendidikan informal terutama dalam lingkungankeluarga belum efektif, belum 

memberikan kontribusi yang berarti dalam mendukung pencapaian 

kompetensi dan pembentukan karakter peserta didik. Menurut Zubaedi, 

penyebabnya kemungkinan lantaran kesibukan dan aktivitas kerja orangtua 

yang relative tinggi serta kurangnya pemahaman orangtua dalam mendidik 

                                                             
7 Lihat Undang- undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 
8 Ibid 



5 
 

anak di lingkungan keluarga.9 Oleh karena itu, banyak orangtua yang menaruh 

harapan lebih kepada sekolah. Mereka berharap sekolah dapat menjadi rumah 

kedua bagi anak - anaknya. 

Sekolah merupakan tempat yang tepat dalam pendidikan karakter 

siswa. Sekolah memiliki posisi strategis karena semua anak bangsa hampir 

dapat dipastikan mendapatkan kesempatan merasakan pendidikan sekolah 

minimal pendidikan dasar. Sebagian lagi mungkin dalam jumlah yang lebih 

kecil mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan hingga bangku 

menengah bahkan hingga perguruan tinggi. Sebagian waktu siswa pada masa 

anak- anak hingga remaja berada atau lebih banyak dihabiskan di lingkungan 

sekolah. Dengan demikian, sekolah menjadi alternatif wadah pembentukan 

karakter siswa selain dua lembaga pendidikan lainnya, yaitu keluarga dan 

masyarakat.10    

Setiap orang akan mudah merubah karakter pada dirinya sendiri ketika 

mengetahui dan sadar bahwa karakter yang dimilikinya menyimpang, 

sehingga seringkali merugikan orang lain. Salah satu fungsi sekolah juga 

menyadarkan siswa, membimbing, serta mengembangkan karakter siswa. 

Kesadaran pada diri sendiri merupakan hal yang penting, karena hal itu 

merupakan penataan secara internal pada dirinya sendiri, sedangkan lainnya 

                                                             
9 Zubaedi. Desain Pendidikan Karakter : Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan. (Jakarta : Kencana) hal. 195. 
10 Khozin, Op. Cit, hal.45 
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hanyalah penataan secara eksternal (stimulus). Sebagaimana dalam Q.S Ar- 

Ra’du (13) : 11: 

 

                  

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.11 

Dari ayat tersebut diketahui bahwa pentingnya kesadaran dan kemauan 

dari diri sendiri untuk merubah apa yang ada pada diri sendiri. Peran sekolah 

hanyalah sebagai stimulus dalam pendidikan karakter dan menciptakan 

kesadaran itu sendiri. Melihat keadaan yang seperti sekarang ini tentulah 

dibutuhnya adanya strategi dalam pendidikan karakter, dan masing- masing 

sekolah tentu memiliki cara atau upaya yang berbeda- beda dalam merumuskan 

strategi pendidikan karakter yang nantinya menjadi objek utama adalah siswa.  

“Ada dua strategi yang perlu dikembangkan untuk pembentukan karakter 
bangsa, yaitu strategi atas atau structural dan strategi bawah atau cultural. 
Strategi pertama bersifat makro dan strategi kedua berifat mikro. Strategi 
pertama menghendaki kebijakan pemerintah untuk memperbaiki karakter 
bangsa ini melalui penegakan hukum secara adil dan transparan. 
Sedangkan strategi kedua menghendaki keterlibatan masyarakat termasuk 
warga sekolah untuk mengembangkan budaya yang kondusif untuk 
membentuk siswa agar menjadi orang yang berkarakter.”12 

 

                                                             
11 QS. Ar- Ra’du  (13) :11 
12 Ibid. hal. 50 



7 
 

Ketika orang tua menyekolahkan anaknya tentulah memilih sekolah 

yang memiliki kualitas yang dirasa mampu untuk mendidik dan membimbing 

anaknya. Ketika memutuskan pilihan sekolah yang tepat untuk anaknya, saat 

itulah orang tua memberikan kepercayaan kepada sekolah untuk mendidik dan 

membimbing agar mendapatkan hasil yang diharapkan. Jenjang sekolah dasar 

sering kali menjadi sasaran selektif bagi para orang tua, karena pada jenjang 

inilah dapat dikatakan penentu bagi jati diri sang anak. Pada jenjang SD siswa 

mudah untuk dibentuk karakternya karena usia yang masih dini, ibarat sebuah 

teko masih banyak ruang yang tersisa untuk diisi air. Oleh karena itu para 

warga sekolah terutama pendidik harus memiliki berbagai strategi cerdas 

dalam mendidik karakter siswa. Upaya yang dilakukan diharapkan mampu 

berdampak positif dan progress bagi siswa, karena apa yang ia dapatkan akan 

tertanam pada diri dan akan terbawa hingga dewasa.     

Srategi pendidikan karakter yang dirumuskan oleh sekolah juga sering 

kali dikolaborasikan dengan nilai religiusitas. Hal ini terbukti dengan jumah 

animo masyarakat yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pelaksanaan 

pendidikan karakter di sekolah ini dikolaborasikan dengan nilai - nilai religius, 

sehingga orang tua juga mendukung dengan strategi pendidikan karakter yang 

ada. Hal ini tidak terlepas dari tangan warga sekolah terutama para pendidik 

dalam merumuskan solusi cerdas untuk mengentaskan anak bangsa ini, 

sehingga muncullah strategi pendidikan karakter yang diterapkan pada 

lingkungan sekolah. Nilai keagamaan yang memang seharusnya tertanam pada 
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siswa tidak hanya disampaikan di kelas saja yang bersifat teori, namun juga 

langsung daplikasikan pada keseharian siswa di sekolah. Selain itu pendidikan 

karakter pada sekolah ini juga tidak melalui kekerasan. Sehingga karakter 

positif tidak dihadirkan oleh guru dengan ketakutan siswa. Walaupun dalam 

pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan kerap kali dihampiri berbagai 

kendala namun tidak ada kata putus asa bagi pendidik untuk terus berusaha 

yang terbaik, karakter diibaratkan seperti akar pohon, tidak terlihat tetapi 

menguatkan. Usaha para pendidik yang tak pernah surut dalam mendidik 

karakter siswa sehingga dalam kenyataannya SDI Surya Buana Malang banyak 

menghasilkan out put yang memiliki karakter yang baik.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai 

strategi pendidikan karakter pada sekolah tersebut. Adapun peneliti mengemas 

penelitian ini dengan judul : STRATEGI PENDIDIKAN KARAKTER SISWA  

di SEKOLAH ALAM BILINGUAL SDI SURYA BUANA MALANG.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang 

menjadi sasaran dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :  

1. Bagaimana strategi pendidikan karakter siswa di Sekolah Alam Bilingual SDI 

Surya Buana Malang? 
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2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan strategi pendidikan 

karakter siswa di Sekolah Alam Bilingual SDI Surya Buana Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan penelitian ini sejalan 

dengan rumusan masalah yaitu : 

1. Untuk mendeskripsikan strategi yang digunakan dalam pendidikan karakter 

siswa Sekolah Alam Bilingual SDI Surya Buana Malang 

2. Untuk mengidentifikasi faktor yang menjadi kendala pelaksanaan strategi 

pendidikan karakter siswa di Sekolah Alam Bilingual SDI Surya Buana 

Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Untuk memperluas wawasan sekaligus berpartisipasi  dalam menyumbangkan 

pikiran guna menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

pendidikan karakter. 

     2. Manfaat Praktis  

Agar dapat dijadikan bahan bacaan bagi para pembaca dalam memahami ilmu 

pendidikan khususnya ilmu yang berkaitan dengan  pendidikan karakter 
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siswa. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan memberi acuan bagi sekolah 

untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pendidikan karakter. 

 

E. Definisi Operasional 

1. Strategi 

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "strategia" yang diartikan sebagai 

"the art of the general" atau seni seorang panglima yang biasanya 

digunakan dalam peperangan. Dalam pengertian umum, strategi adalah 

keahlian mengatur atau merencanakan13. Strategi pada dasarnya merupakan 

rencana cermat tentang suatu kegiatan guna mencapai suatu target atau 

sasaran.14 

2. Pendidikan Karakter 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan usaha sadar 

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 negara15. 

Karakter adalah sesuatu yang sangat penting dan vital bagi tercapainya 

tujuan hidup yang merupakan dorongan pilihan untuk menentukan yang 

                                                             
13 Peter Salim, Yenny Salim, Kamus bahasa Indonesia kontemporer,(Jakarta : Modern English 

Press) 1991. Hal 1463 
14Ibid. hal. 1463  
15 Abdul Latif, Pendidikan berbasis kemasyarakatn, (Bandung : Refika Aditama) 2007 hal 7 
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terbaik dalam hidup..16 Menurut Thomas Lickona, karakter merupkan sifat 

alami seseorang dalam merespons situasi secara bermoral.  

Sedangkan pendidikan karakter dalam hal ini merupakan suatu sistem 

penanaman nilai- nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai- nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

(YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga 

menjadi manusia insan kamil.17 Namun fokus atau objek  penelitian 

pendidikan karakter ini adalah siswa.  

 

F.  Sistematika Penulisan 

 Dalam pembahasan karya ilmiah haruslah diuraikan secara jelas, untuk 

mendapatkan uraian secara jelas, maka peneliti menyusun kepenulisan ini menjadi 

lima bagian (bab), yang secara sistematis adalah sebagai berikut : 

BAB I  :  Pendahuluan, pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan secara 

umum dan menyeluruh mengenai skripsi ini, yang dimulai dengan 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan. 

                                                             
16 Muchlas Samiani, Hariyanto. 2012 Konsep dan Model Pendidikan Karakter. Bandung : PT 

Remaja Rosdakarya. Hal, 22 
17 http.Akhmadsudrajat.com, Pendidikan Karakter. Diakses pada minggu, 2 Maret 2014 pkl. 

20.58 WIB 
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BAB II :     Kajian pustaka, bab ini menjelaskan tentang beberapa aspek penting 

yakni tentang konsep pendidikan karakter (definisi pendidikan 

karakter, hakikat pendidikan karakter, urgensi pendidikan 

karakter, tujuan pendidikan karakter, nilai - nilai pendidikan 

karakter, komponen penddikan karakter), strategi pendidikan 

karakter, kendala- kendala pelaksanaan pendidikan karakter, serta 

perilaku positif dan negatif siswa di sekolah. 

BAB III  :   Metode penelitian, bab ini menguraikan tentang teori metode 

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang isinya 

meliputi, jenis penelitian, lokasi penelitian, Informan, Sumber 

data, teknik pengumpulan data dan analisis data. 

BAB IV :  Hasil penelitian, bab ini menguraikan hasil penelitian yang diperoleh 

dari lapangan, serta menyajian data dari lapangan. 

BAB V  :  Kesimpulan, bab ini menguraikan kesimpulan umum dari hasil 

analisis data penelitian, sekaligus peneliti memberikan saran- 

saran kepada pihak sekolah mengenai kendala yang dihadapi. 

 


