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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas bukan 

merupakan tugas yang ringan karena tidak hanya berkaitan dengan masalah teknis 

tetapi mencakup berbagai persoalan yang rumit dan kompleks, baik mencakup 

perencanaan, pendanaan, maupun efektifitas penyelenggaraan sistem sekolah. 

Peningkatan kualitas juga menuntut manajemen pendidikan yang baik (Suparlan, 

2013:32).  

Manajemen pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan 

nasional dapat diimplementasikan dengan manajemen sekolah secara maksimal. 

Manajemen berbasis sekolah memberikan otonomi yang lebih besar kepada 

sekolah. Sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar 

dalam mengelola sekolahnya sehingga mandiri agar sekolah mampu 

mengembangkan progam-progam yang sesuai dengan kebutuhan yang 

dimilikinya.  

Manajemen sangat penting untuk peningkatan mutu sekolah karena tidak 

mungkin tanpa adanya manajemen yang baik tujuan pendidikan akan terlaksana 

secara optimal, efisien, dan efisien. Bafadal (2003:55), Menyatakan bahwa 

manajemen sekolah dasar merupakan proses dimana kepala sekolah dasar selaku
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administrator bersama anggota dan staf guru yang berupaya dalam mencapai tujuan 

institusional sekolah secara efekti dan efisien. Minarti (2015:38) mengatakan, Manajemen 

berbasis sekolah dapat diartikan sebagai satu kesatuan komponen yang terdapat di sekolah 

yang bekerja sama dengan stakeholders dan bersama-sama berupaya dalam meningkatkan 

mutu pendidikan dengan standart dari pihak pemerintah.  

Manajemen sekolah yang baik, pasti akan memiliki pengaruh kepada peningkatan 

kualitas mutu pendidikan nasional. Melalui kebijakan pemerintah dalam pemberian 

kewenangan otonomi kepada sekolah dalam Manajemen Berbasis Sekolah diharapkan 

sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya sekolah sesuai dengan kebutuhan warga sekolah 

dan masyarakat. Dengan adanya manajemen sekolah yang baik akan menghasilkan karakter 

anak yang baik juga. 

Pendidikan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal I 

Undang-Undang No.20  tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. “Pendidikan 

Nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk berkembangnya peserta didik 

agar menjadi manusiayang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang bertanggung 

jawab.”  

Muslich (2011:84) menyatakan bahwa karakter merupakan perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dengan orang lain, lingkungan yang 

tertuai dalam pikiran, sikap, perasaan, dan perbuatan berdasarkan norma agama, hukum, tata 

krama, budaya, dan adat istiadat. Arifin (2012:22) mendefinisikan bahwa pendidikan karakter 

merupakan pendidikan yang mengajarkan tentang hakikat karakter yang terdapat dalam 

ketiga ranah yaitu cipta, rasa, dan karsa. Zaenul Fitri (2012:20) menjelaskan bahwa 
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pendidikan karakter suatu usaha yang mendidik dalam sifat kejiwaan, akhlak, atau budi 

pekerti yang menjadi ciri khas pada seseorang.   

Dari beberapa definisi diatas tersirat bahwa pendidikan karakter bertujuan membentuk 

dan membangun pola pikir, sikap dan perilaku peserta didik agar menjadi pribadi yang 

positif, dan bertanggung jawab. Dalam lingkup pendidikan, pendidikan karakter adalah usaha 

sadar yang dilakukan untuk membentuk peserta didik yang menjadi pribadi positif sehingga 

dapat diterapkan dalam lingkungan sehari-hari.  

Menurut Kemendiknas, tujuan pendidikan karakter anatara lain: (1) Mengembangkan 

potensi pada peserta didik sebagai manusia dan sebagai warga negara yang mempunyai nilai-

nilai budaya dan karakter bangsa; (2) Mengembangkan kebiasaan perilaku peserta didik yang 

bersifat positif dengan nilai-nilai dan tradisi budaya bangsa yang religius; (3) Menanamkan 

sifat jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa; 

(4) Mengembangkan kemampuan pada peserta didik untuk menjadikan manusia yang 

memiliki kemandirian, kreatif, dan berwawasan kebangsaan; (5) Mengembangkan 

lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas 

dan persahabatan serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. 

Karakter seseorang tidak terlepas dari bagaimana pendidikan pola asuh orang tua 

dirumah. Karakter seseorang dibentuk dari sesuatu yang dipelajari di rumah, sekolah dan 

masyarakat. Ketiga wilayah tersebut merupakan sebuah satu kesatuan dalam penbentukan 

karakter seseorang. Seorang siswa tidak akan memiliki karakter yang baik jika salah satu 

wilayah yang di dapatnya mengalami permasalahan. Sekolah yang kondusif dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter tidak akan efektif membentuk karakter siswa jika situasi 

dirumah dan di masyarakat juga tidak kondusif. Seseorang yang memiliki karakter yang baik 

di lingkungan rumah tetapi berpotensi buruk jika lingkungan sekolah dan masyarakat 

memberikan dampak menjadi buruk karena salah bergaul, ataupun sebaliknya. Peran orang 
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tua disini terhadap pendidikan sangatlah penting bagi karakter anak. Dalam mendidik anak 

untuk menjadi manusia yang berkarakter diperlukan persiapan dan perlakuan terhadap anak 

secara tepat sesuai dengan kondisi anak. Setiap anak mempunyai ciri individual yang berbeda 

satu dengan lainnya. Dari sinilah betapa pentingnya peran orang tua dalam membentuk 

karakter pada anak. Orang tua yang menjadi sosok figur utama dan terdekat bagi seorang 

anak sebelum mereka diserahkan kepada suatu lembaga pendidikan selanjutnya seperti 

sekolah. 

Hasil observasi dan wawancara dengan guru di SD Muhammadiyah 4 Malang, 

manajemen sekolah di SD Muhamamdiyah 4 Malang sangat mengedepankan pada 

pendidikan karakter anak. Salah satu contoh manajemen sekolah yang menumbuhkan 

karakter pada anak yaitu dilihat dari sikap kepala sekolah yang selalui memberikan penguatan 

serta arahan kepada siswa untuk lebih menerapkan karakter anak menjadi lebih baik. Selain 

itu setiap ada rapat bersama semua guru, tidak lupa juga kepala sekolah selalu memberikan 

arahan dan bimbingan terhadap guru supaya lebih menerapkan kembali karakter anak 

menjadi lebih baik. Tidak hanya arahan tetapi juga banyak kegiatan yang dilakukan oleh 

sekolah untuk menumbuhkan karakter anak supaya menjadi lebih baik.  

Sekolah juga memberikan kesempatan bagi orang tua siswa dalam membantu 

menumbuhkan karakter anak. Turut andil orang tua tersebut diwujudkan dengan adanya 

Gerakan Peduli Sekolah (GPS). GPS adalah perwakilan dari orang tua yang membantu 

memberikan aspirasinya terhadap sekolah dengan orang tua yang lain. Tujuan dari 

pembentukan gerakan peduli sekolah itu untuk mengkomunikasikan terhadap wali murid 

lainnya atas perkembangan siswa selama di sekolah. Sedangkan, fungsi dari gerakan peduli 

sekolah ini yaitu memberikan wadah terhadap orang tua siswa supaya dapat membantu dalam 

menumbuhkan karakter anak yang tidak hanya didapat di sekolah melainkan dirumah dan di 

masyarakat. Gerakan peduli sekolah juga sebagai alat komunikasi kepada kepala sekolah, 
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guru, serta siswa. Orang tua siswa dengan sekolah saling berkaitan dalam menumbuhkan 

karakter pada anak. 

Uraian diatas penulis tertarik dalam permasalahan di SD Muhammadiyah 04 Malang. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti :  

“ Analisis Manajemen Sekolah Dalam Pembentukan Karakter Anak Melalui Peran Orang 

Tua/Keluarga Di SD Muhammadiyah 4 Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan Manajemen Sekolah dalam Pembentukan Karakter Anak 

melalui Peran Orang Tua/Keluarga Di SD Muhammadiyah 4 Malang ? 

2. Kendala apa saja yang didapat saat pelaksanaan Manajemen Sekolah Dalam 

Pembentukan Karakter Anak Melalui Peran Orang Tua/Keluarga Di SD 

Muhammadiyah 4 Malang ? 

3. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan Manajemen Sekolah Dalam 

Pembentukan Karakter Anak Melalui Peran Orang Tua/Keluarga Di SD 

Muhammadiyah 4 Malang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Terkait  rumusan masalah diatas tujuan dalam penulisan ini yaitu: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan manajemen Sekolah Dalam Pembentukan Karakter 

Anak Melalui Peran Orang Tua/Keluarga Di SD Muhammadiyah 4 Malang. 

2. Mengetahui kendala dalam pelaksanaan manajemen Sekolah Dalam Pembentukan 

Karakter Anak Melalui Peran Orang Tua/Keluarga Di SD Muhammadiyah 4 Malang. 
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3. Mendeskripsikan solusi dalam pelaksanaan manajemen Sekolah Dalam Pembentukan 

Karakter Anak Melalui Peran Orang Tua/Keluarga Di SD Muhammadiyah 4 Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini memiliki mempunyai beberapa manfaat, antara lain ialah: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi mengenai hal 

yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Sekolah. Adapun kegunaannya adalah: 

memberikan masukan kepada semua warga sekolah di sekolah tempat penelitian ini sehingga 

dapat digunakan sebagai upaya peningkatan mutu sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan terhadap 

profesionalisme pada pengelolaan sekolah yang lebih efektif dan efisien dalam 

pembentukan karakter anak melalui peran orang tua.  

b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan semangat serta lebih 

meningkatkan pengelolaan sekolah yang lebih efektif dan efisien dalam pembentukan 

karakter anak melalui peran orang tua. 

c. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam pelaksanaan progam 

pengelolaan sekolah untuk peningkatan terhadap profesionalisme pada pengelolaan 

sekolah yang lebih efektif dan efisien dalam pembentukan karakter anak melalui 

peran orang tua.  

 

E. Batasan Penelitian 

Setelah mengidentifikasi masalah yang ada, maka agar penelitian ini tidak terlalu 

meluas, maka peneliti membatasi penelitian ini pada kegiatan manajemen sekolah yang 
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meliputi pembiasaan sekolah dalam menekankan pendidikan karakter, sikap Kepala sekolah 

yang mengarahkan guru dan siswa untuk berkarakter yang baik, serta orang tua yang ikut 

andil dalam menjalin komunikasi dengan sekolah melalui GPS (Gerakan Peduli Sekolah) di 

SD Muhammadiyah 4 Malang.  

 

F. Definisi Operasional 

1. Manajemen Sekolah yaitu suatu strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan 

meningkatkan keterlibatan langsung dari komunitas sekolah (kepala sekolah, guru, 

siswa, orang tua dan masyarakat) secara signifikan kepada satuan pendidikan sekolah 

secara individual. 

2. Pendidikan karakter yaitu suatu kemampuan yang membentuk watak serta 

kepribadian pada anak. Pendidikan karakter pada anak terbentuk karena pengaruh 

lingkungan. Pendidikan karakter juga merupakan pendidikan budi pekerti yang 

melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan.   

3. Peran Orang Tua yaitu suatu pendampingan yang di butuhkan anak pertama kali 

dalam kehidupan sebelum mengenal dunia sekolah ataupun masyarakat. Peran orang 

tua yang akan memberikan contoh serta mendidik anak dengan baik dan benar. 

Karena sikap anak akan menirukan perilaku setiap harinya yang dilihat pada orang 

tuanya. 


