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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam 

mengembangkan potensi siswa. Pendidian juga suatu usaha masyrakat dan bangsa 

dalam mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan 

masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Keberlangsungan itu 

ditandai oleh pewarisan budaya dan karakter yang telah dimiliki masyarakat dan 

bangsa. Oleh karena itu, pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan karakter 

bangsa bagi generasi muda  dan juga proses pengembangan budaya  dan karakter 

bangsa untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa 

mendatang. Proses pendidikan budaya dan karakter bangsa, secara aktif peserta 

didik mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses internalisasi, dan 

penghayatan nilai-nilai menjadi pribadi mereka dalam bergaul di masyarakat, 

mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta 

mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat.  

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal mengemban tugas untuk 

mencapai tujuan institusional yang berimplikasi kepada tercapainya tujuan 

pendidikan Nasional. Banyak pihak yang berperan dalam kesuksesan sebuah 

sekolah untuk mencapai tujuannya. Di antara berbagai pihak tersebut adalah 

kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki peran penting karena kepala sekolah 

yang meletakkan berbagai kebijakan dan aturan terkait pengembangan lembaga 

pendidikan, apalagi dengan kultur di Indonesia yang masih menjadikan peran 

pemimpin sangat dominan dalam proses operasional organisasi. 
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Pendidikan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. 

Pasal I UU SISDIKNAS tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan 

pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki 

kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Amanah UU SISDIKNAS tahun 2003 

tersebut tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas tapi juga 

berkepribadian atau berkarakter. Sehingga lahir generasi berkarakter  yang 

menghormati nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Pondasi kebangsaan yang kokoh 

diharapkan dapat dibangun dengan bangkitnya kesadaran bangsa melalui 

pendidikan karakter. 

 Pendidikan karakter merupakan salah satu cara dalam mengupayakan 

kehidupan yang damai, aman dan tentram serta membangun keberadaban bangsa. 

Tema yang diusung kementerian pendidikan dalam memperingati hari Pendidikan 

Nasional 2010 adalah Pendidikan Karakter untuk Membangun Keberadaban 

Bangsa. Amanat Presiden RI pada acara puncak peringatan Hari Pendidikan 

Nasional, 11 Mei 2010. Usaha yang dilakukan dalam pendidikan adalah 

mengembangkan potensi peserta didik terkait dengan kemampuan dan 

ketrampilan untuk keperluan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Karakter 

merupakan bagian dari ketrampilan yang  lebih banyak ditekankan dalam 

pengertian pendidikan di atas. Kenyataannya, pendidikan lebih banyak 

menekankan proses pembelajaran teori, sehingga pengembangan nilai karakter 

kurang diperhatikan. 

Memahami perkembangan tugas dan fungsi kepala sekolah yang 

dikemukakan para pakar maupun Depdiknas. Dalam peraturan pemerintah Nomor 

28 Tahun 1990 Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa kepala sekolah bertanggung 
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jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, 

pembinaan tenaga kependidikan dan kependidikan, dan pendayagunaan serta 

pemeliharaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan demikian, tugas 

dan fungsi kepala sekolah adalah sebagai pendidik (educator), manajer, 

administrator, dan supervisor (EMAS). Sementara itu, dalam perkembangannya 

tugas dan fungsi kepala sekolah semakin bertambah sesuai dengan tuntutan 

perkembangan zaman. (Mulya, 2009:56) menyebutkan tugas dan fungsi kepala 

sekolah dalam paradigma baru manajemen pendidikan berkembang menjadi 

educator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator 

(EMASLIM), dan bahkan dalam perkembangan ke depannya kepala sekolah 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga dapat ditempatkan sebagai figur 

dan mediator sehingga tugas dan fungsi kepala sekolah menjadi EMASLIM-FM. 

Untuk menumbuhkan karakter siswa yang di inginkan oleh kepala sekolah, 

maka maka kepala sekolah juga harus memberi kesempatan kepada guru untuk 

memberika bantuan  profesional kepada guru di sekolahnya, maka kepala sekolah 

juga harus selalu meningkatkan kemampuan dalam progam pembinaan. Wadah 

yang menampung dan melayani upaya peningkatan mutu/profesionalisme guru 

dan kepala sekolah itu sendiri. 

 Kepemimpinan kepala sekolah merupakan hal yang utama dalam 

mewujudkan sekolah yang berhasil. Keberhasilan suatu sekolah tidak lepas dari 

peran pemimpin dalam menjalankan fungsi kepemimpinanya pada suatu sekolah. 

Kepala sekolah yang berhasil adalah kepala sekolah yang memehami akan faktor-

faktor yang menjadikannya mampu berhasil dalam memimpin suatu sekolah 

sehingga memudahkan baginya menentukanlangkah-langkah dalam upaya 
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mewujudkan keberhasilan itu. Di samping itu, diharapkan kepala sekolah dan 

semua unsur yang ada di dalamnya siap dan terdorong untuk menghadapi 

persoalan-persoalan yang mungkin terjadi, baik secara internal  maupuneksternal, 

yang jika tidak diretas akan menyebabkan  sekolah tetap terjebak pada situasi 

kritis dan tidak akan mampu mendongkrak hasil belajar siswa. 

Pembentukan karakter merupakan salah satu kunci utama dari kesuksesan 

negara, sehingga perlu penanaman karekter dari usia dini terhadap siswa. Dengan 

adanya pendidikan karakter di sekolah khususnya di sekolah dasar maka posisi 

pemimpin pendidikan memegang peran kunci dalam membentuk dan membina 

karakter siswa, yaitu  (1) kepala sekolah adalah pemegang kekuasaan tertinggi 

yang dapat merancang pendidikan karakter di lembaganya melalui penyusunan 

kurikulum yang diimplementasikan  dalam kegiatan pembelajaran, pengembangan 

diri dan ekstra kurikuler, dengan bantuan guru. (2) kepala sekolah dapat 

membimbing dan mengarahkan guru untuk menerapkan indikator-indikator 

pendidikan karakter siswa (3) kepala sekolah dapat menjadi motivator bagi guru 

untuk membentuk dan membina karakter siswa. (4) kepala menjadi kontrol dalam 

kegiatan pembiasaan dan pemanfaatan sarana prasarana yang mendukung dalam 

membentuk dan membina karakter siswa. (5) kepemimpinan kepala sekolah yang 

baik akan memberikan semangat kerja dan profesionalisme guru dalam bertugas 

meningkat, sehingga tujuan pendidikan karakter secara bertahap dapat dicapai. 

Pendidikan karakter tidak dapat dilaksanakan hanya oleh sekolah, keluarga 

atau masyarakat saja, tetapi menjadi tanggun jawab bersama untuk 

mengaktualisasikan nilai-nilai luhur tersebut pada setiap tatanan kehidupan. Di 

sekolah, peran guru merupakan ujung tombak suksesnya pendidikan karakter. 
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Sebagaimana yang diuangkapkan oleh Suyanto (Dalam Salimin : 2010), guru 

adalah ujung tombak di kelas yang berhadapan langsung dengan siswa. Oleh 

sebab itu, guru harus memahami dan menerapkan indikator pendidikan karakter 

terlebih dahulu kepada pribadinya sendiri. 

Kepala sekolah memahami pendidikan karakter adalah untuk mendidik 

dan membentuk anak-anak agar memiliki kepribadian yang baik dan guru 

memahami pendidikan karakter sebagai suatu tuntunan dalam membentuk 

kepribadian anak supaya memiliki perilaku yang baik dan akhlak yang bagus. 

Hasil observasi (28/7/2018) di SDN 2 Tegalbadeng Timur Negara Bali 

dalam kegiatan belajar mengajar guru mengajak siswa untuk aktif dalam proses 

pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai bapak atau ibu guru mengajak 

bersama-sama siswa untuk berdo’a sebelum pembelajaran dimulai. Ini 

menandakan bahwa kepala kekolah bersama-sama stafnya sudah menanamkan 

karakter yang baik terhadap peserta didik untuk menjadi generasi yang bisa 

membangun bangsa. Beberapa guru sudah banyak memperhatikan perkembangan 

dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat lebih banyak dalam 

proses belajar mengajar. Kepala sekolah mengatakan ketika terdapat siswa yang 

membolos sekolah kepala sekolah dan para guru-guru tidak diam begitu saja, ada 

guru yang mewakili untuk melihat keadaan siswa yang tidak masuk sekolah. 

Siswa yang tidak masuk sekolah ketika di tanya alasan-alasan untuk tidak masuk 

sekolah bermacam-macam alasan ada yang beralasan sering sakit kepala, karena 

kesiangan dan tidak memiliki uang saku untuk merangkat sekolah.  

Pendidikan karakter bukan hanya sebagai pendidikan benar dan salah, 

tetapi mencakup proses pembiasaan tentang perilaku yang baik. Upaya 
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pengembangan pendidikan karakter tersebut perlu didukung oleh peran serta 

semua warga sekolah.  

Dengan melihat begitu pentingnya kinerja kepala sekolah dalam suatu 

proses pendidikan, dimana kepala sekolah harus mampu menciptakan kegiatan-

kegiatan pendidikan berjalan dengan baik khususnya dalam penerapan pendidikan 

karakter. Peneliti tertarik mengadakan penelitian bagaimana upaya pengembangan 

pendidikan karakter di SDN 2 Tegalbadeng Timur dengan mengangkat judul 

“Analisis Peran Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Pendidikan 

Karakter Siswa SDN 2 Tegalbadeng Timur Kecamatan Negara Kabupaten 

Jembrana-Bali” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah adalah 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran kepala sekolah dalam mengembangkan pendidikan 

karakter siswa SDN 2 Tegalbadeng Timur Kecamatan Negara? 

2. Kendala apa yang di hadapi kepala sekolah dalam  mengembangkan 

pendidikan karakter siswa SDN 2 Tegalbadeng Timur Kecamatan 

Negara? 

3. Solusi apa yang ditawarkan dalam mengatasi kendala yang di hadapi 

kepala sekolah mengembangkan pendidikan karakter siswa SDN 2 

Tegalbadeng Timur Kecamatan Negara?  

1.3 Tujuan 

Rumusan masalah di atas, tujuan ini adalah sebagai berikut: 
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1. Menjelaskan strategi kepala sekolah dalam mengembangkan 

pendidikan karakter siswa SDN 2 Tegalbadeng Timur Kecamatan 

Negara. 

2. Menjelaskan kendala apa yang di hadapi kepala sekolah dalam 

mengembangkan pendidikan karakter siswa SDN 2 Tegalbadeng 

Timur Kecamatan Negara. 

3. Solusi yang di tawarkan dalam mengatasi kendala yang di hadapi 

kepala sekolah mengembangkan pendidikan karakter siswa SDN 2 

Tegalbadeng Timur Kecamatan Negara. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Manfaat dari pendidikan karakter untuk mendidik anak agar menjadi peserta 

didik yang mengerti tentang ahlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan kekuatan 

moral, berfikir positif dalam diri peserta didik. Pendidikan karakter di terapkan 

pada sekolah-sekolah menuntut untuk memaksimalkan kemampuan dan 

kecakapan peserta didik. Pendidikan karakter memiliki peranan yang penting 

untuk menyeimbangkan antara kemampuan kognitif dan kemampuan psikologis. 

 

 

2.   Secara Praktis 

2.1 Bagi Peneliti 

1. Diharapkan dapat menjadi salah satu karya tulis karya ilmiah yang 

bermanfaat bagi peneliti, peserta didik dan masyarakat. 
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2. Penelitian ini diharapkan menjadi karya ilmiah yang dapat memperkaya 

pengetahuan tentang proses pendidikan karakter. 

3. Untuk mengetahui proses pendidikan karakter pada siswa yang di tetapkan 

1.2 Bagi Sekolah 

1. Memberikan gambaran sejauh mana upaya pengembangan pendidikan 

karakter disekolah tersebut. 

2. Meningkatkan kesadaran bagi sekolah untuk mengintegrasi nilai-nilai 

karakter dalam merumuskan kebijakan dan progam kegiatan sekolah. 

3. Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi 

kepala sekolah untuk dapat mengembangkan pendidikan karakter lebih baik 

lagi di sekolah. 

4. Bagi pembaca, sebagai sumbangan data ilmiah dalam mengadakan penelitian 

selanjutnya. 

4.3 Instansi Terkait 

1. Untuk meningkatkan ketrampilan profesionalisme terutama yang berkaitan 

dengan tugas guru. 

2. Memberikan kesempatan dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi  

baru tentang penyelenggaraan pembelajaran. 

 

 

1.5  Penegasan Istilah 

1. Analisis 

Menurut (Sugiono., 2008:207) mengelompokkan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari 
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seluruh responden, menyajikan data tiap rumusan masalah, dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

Analisis ialah sebuah kegiatan dimana mengidentifikasi lebih 

seksama atau memahami dan  mendalami suatu kegiatan yang kemudian 

dipelajari agar mengerti isi dari suatu kegiatan tersebut. 

2. Kepala sekolah 

Wahjosumidjo (2005: 83) mendefinisikan Kepala Sekolah sebagai 

seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu 

sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat 

dimana terjadi interaksi antara guru yang member pelajaran dan murid 

sebagai penerima pelajaran.  

Strategi kepala sekolah merupakan suatu progam yang dirancang 

oleh seorang kepala sekolah untuk memajukan dan memperbaiki suatu 

pembelajaran yang menuju pada visi dan misi sekolah agar  tercapai 

dengan baik. 

3. Pendidikan karakter 

Karakter adalah perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari 

baik dalam sikap maupun tindakan Warsono dkk (dalam samani & 

hariyanto 1012: 42) mengutip Corley dan Phillip (2000) menyatakan: 

“karakter merupakan sikap dan kebiasaan seseorang  yang memungkinkan 

dan mempermudah tindakan moral”. 

Karakter ialah suatu sikap atau perilaku yang dimiliki setiap orang 

individu yang membedakan individu yang lainnya. Karakter merupakan 
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nilai-nilai moral yang ditanamkan pada setiap individu mulai dari usia 

dini, agar individu tersebut memiliki akhlak yang baik. 

Pendidikan karakter adalah usaha sengaja (sadar) untuk 

mewujudkan kebajikan, yaitu kualitas kemanusiaan yang baik secara 

objektif, bukan hanya baik untuk individu perseorangan, tetapi juga baik 

untuk masyarakat secara keseluruhan. 

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan, dapat dinyatakan 

bahwa karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak 

atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus, yang 

menjadi pendorong dan penggerak, serta membedakannya dengan individu 

lain. 




