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BAB 1 

PENDHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan sebagai salah satu sumber utama yang menentukan sumber daya 

manusia dari setiap orang. Di Indonesia telah dilakukan beberapa cara untuk 

meningkatkan sumber daya manusia dari seluruh masyarakat yang ada di 

Indonesia, mulai dari pemberian pendidikan gratis, sekolah wajib 9 tahun, 

beasiswa bagi siswa berprestasi dan lain-lain. Menurut UU RI No. 20/2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1,   

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. ( Undang – 

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional) 

Telah kita ketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar 

bagi seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), oleh karena itu 

penyelenggaraan pendidikan merupakan kepentingan nasional, sehingga hak 

setiap warga negara yang dijamin oleh pasal 31 UUD 1945 (Mulyasa, 2012:2). 

 Pendidikan yang baik tidak terlepas dari bagaimana didikan yang 

diberikan guru di sekolah. Sekolah merupakan tempat dimana setiap anak 

memperoleh pengetahuan yang terdiri dari berbagai aspek. Baik aspek agama, 

kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dan lain-lain. Kepala 

sekolah dan guru merupakan pelaku utama dalam melakukan tindakan mendidik 

anak untuk memperoleh pendidikan yang utama. 
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Namun di dalam sekolah harus memiliki manajemen untuk mengatur 

seluruh kegiatan sekolah agar tujuan dan fungsi sekolah dapat berjalan. 

Pertumbuhan sistem pendidikan tanpa mengfungsikan pengelolaan atau 

manajemen pendidikan tidak mungkin dapat membina pertumbuhan sekolah. 

Prosedur pengelolaan harus diterapkan dengan sistematis (Rohiat, 2008:1). 

Sedangkan untuk sukses tidaknya pendidikan dan pembelajaran di sekolah sangat 

ditentukan atau dipengaruhi oleh kemampuan kepala sekolah dalam mengelola 

setiap komponen sekolah. 

Kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan yang harus menaruh 

perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah  dan apa yang di 

pikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk 

senantiasa berusaha membina dan mengembangkan hubungan kerja sama yang 

baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan 

efesien (Mulyasa, 2007:187). 

Kepala sekolah merupakan suatu pemimpin yang berfungsi dalam 

menjalankan sistem  organisasi yang ada di sekolah. Berjalan atau tidaknya 

organisasi yang ada disekolah tergantung bagaimana cara dari kepala sekolah 

mempimpin. Sebuah sekolah merupakan organisasi yang kompleks dan unik, 

sehingga memerlukan tingkat organisasi yang tinggi. Oleh sebab itu kepala 

sekolah yang berhasil, yaitu tercapainya tujuan sekolah, serta tujuan individu yang 

ada pada lingkungan sekolah, harus memahami dan menguasai peranan organisasi 

dan hubungan kerja sama antar individu (Wahjosumidjo, 2010:3). Segala hal 

upaya dan tindakan yang dilakukan sekolah untuk memberikan pendidikan yang 

diperlukan bagi setiap siswa merupakan tindakan yang telah diperintahkan dan 
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disetujui oleh kepala sekolah, intinya segala kegiatan berapa pada naungan kepala 

sekolah. 

Salah satu yang dapat menjadi contoh, yaitu tindakan yang dilakukan 

sekolah dalam memberikan pendidikan karakter terhadap siswanya. Pendidikan 

karakter merupakan pendidikan yang mengajarkan hakikat karakter dalam ketiga 

ranah yaitu cipta, rasa, dan karsa. Model pendidikan karakter tidak lagi sekedar 

mengenalkan difinisinya, namun lebih menekankan kepada sikap attitude dan 

tanggungjawab. Wilayah pendidikan karakter adalah wilayah efektif yang tidak 

cukup diukur dengan angket dan jawaban soal dalam kertas ujian. Wilayahnya 

melekat pada diri setiap individu (Barnawi & Arifin, 2012:28). 

Perlu diketahi bahwa masalah yang sering terjadi di masyarakat yaitu masih 

kurangnya pendidikan karakter bagi anak, karena banyak pelanggaran-

pelanggaran yang sering terjadi dan dilakukan oleh anak, hal itu menunjukan 

bahwa pentingnya pendidikan karakter bagi anak. Pendidikan  karakter mecakup 

mengenai etika, moral, nilai, norma, akhlak dan budi pekerti. Salah satu contoh 

yang terjadi dimasyarakat yaitu banyak anak-anak melakukan tawuran pelajar, 

melakukan seks dibawah umur, melakukan pencurian dan lain-lain. Apabila hal 

ini terus dilanjutkan dan tidak segera dilakukan tindakan makan akan 

mengakibatkan atau menimbulkan hancurnya generasi muda. Apabila generasi 

muda tidak diberikan pendidikan karakter maka tidak dapat dipungkiri generasi 

muda seperti ini akan menciptakan para koruptor, para pemimpin yang tidak 

memiliki krakter yang baik dan berjiwa kepemimpinan. 
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Dengan melihat kondisi seperti itu para guru harus bekerja keras untuk 

memberikan pendidikan karakter terhadap anak, karena pendidikan ini dianggap 

penting dan pendidikan ini akan menjadikan moral dan mental anak menjadi lebih 

baik. Namun peran guru tersebut tidak akan berjalan dan terwujud tanpa adanya 

kepala sekolah yang cerdas dan berjiwa kepemimpinan sebagai posisi tertinggi di 

sekolah dan pemegang kendali dari segala kegiatan yang ada di sekolah. Kita tahu 

peran kepala sekolah itu sendiri yaitu : 

1. Sebagai pelaksana 

2. Sebagai perencana 

3. Sebagai seorang ahli 

4. Mengawasi hubungan antara anggota-anggota kelompok 

5. Mewakili kelompok 

6. Bertindak sebagai pemberi ganjaran/pujian dan hukuman 

7. Bertindak sebagai wasit dan penengah 

8. Pemegang tanggung jawab para anggota kelompoknya 

9. Sebagai pencipta/memiliki cita-cita 

10. Bertindak sebagai ayah 

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas mengenai beberapa peran dari 

kepala sekolah maka peneliti mengkaji lebih dalam mengenai bagimana peran 

kepala sekolah dalam mengembangkan pendidikan karakter di SD 

Muhammadiyah 1 Kesamben Blitar. Selain itu juga peneliti mengetahui tindakan 

apa saja yang dilakukan kepala sekolah untuk mengembangkan pendidikan 

karakter. Maka dari itu peneliti membuat penelitian ini dengan judul “Analisis 
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Peran Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter di SD 

Muhammadiyah 1 Kesamben Blitar”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran kepala sekolah dalam mengembangkan pendidikan karakter 

di SD Muhammadiyah 1 Kesamben Blitar? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam mengembangkan 

pendidikan karakter di SD Muhammadiyah 1 Kesamben Blitar? 

3. Apa upaya yang dilakukan kepala sekolah terhadap kendala dalam 

mengembangkan pendidikan karekter di SD Muhammadiyah 1 Kesamben 

Blitar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdsarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendiskripsikan peran kepala sekolah dalam mengembangkan pendidikan 

karakter di SD Muhammadiyah 1 Kesamben Blitar. 

2. Mendiskripsikan kendala yang dihadapi kepala sekolah dalm 

mengembangkan pendidikan karakter di SD Muhammadiyah 1 Kesamben 

Blitar. 

3. Mendiskripsikan upaya yang dilakukan kepala sekolah terhadap kendala 

dalam mengembangkan pendidikan karakter di SD Muhammadiyah 1 

Kesamben Blitar. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibagi menjadi 2 yakni manfaat 

teoritis dan manfaat praktis yang dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai masukan 

dalam melaksanakan pendidikan karakter. Selain itu penelitian ini 

dapat memberikan informasi bahwa dalam kaitannya mengembangkan 

pendidikan karakter pada anak tidak hanya pengaruh dari guru namun 

peran kepala sekolah sebagai pemimpin manajemen sekolah sangat 

mempengaruhi. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang peranan kepala 

sekolah dalam mengembngkan pendidikan karakter dan cara kepala 

sekolah dalam mengembangkan pendidikan karakter. 

b) Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai masukan pengetahuan dan menambah wawasan dalam 

menjalankan tugas sebagai kepala sekolah terutama dalam hal 

mengembangkan pendidikan karakter. 

c) Bagi pembaca 

Dapat memberikan pengetahuan bahwa kepala sekolah merupakan 

pemeran utama dalam menjalankan organisasi yang ada di sekolah dan 

memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam hal 

mengembangkan pendidikan karakter. 

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Penelitian dilakukan sebatas di SD Muhammadiyah 1 Kesamben Blitar. 

Penelitian dilakukan dengan meneliti tindakan kepala sekolah dalam 
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mengembangkan pendidikan karakter di SD Muhammadiyah 1 

Kesamben Blitar. 

 

F. Defini Istilah 

1. Kepala sekolah adalah jabatan pemimpin yang tidak bisa diisi oleh orang-

orang tanpa didasarkan atas pertimbangan (Wahjosumidjo, 2010:84) 

2. Pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk keperibadian 

seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam 

tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku (Gunawan, 2012:23) 


