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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan Nasional berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan Nasional berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan diakui sebagai solusi alternatif dalam mengembangkan potensi 

dan skill anak didik agar menjadi generasi siap pakai dan mampu menghadapi 

segala tantangan yang menyangkut perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, 

karena pendidikan pada prinsipnya adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar 

oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama.2 Sebagai generasi penerus bangsa, peserta 

didik diharapkan mampu mengoptimalkan segenap potensi fitrahnya untuk 

melakukan revolusioner bagi kemajuan bangsa ke depan. Oleh karena itu 

pendidikan bukan sekedar bertujuan untuk mengembangkan potensi intelektualitas 

dan keterampilan peserta didik dalam setiap proses pembelajaran, melainkan juga 

harus mampu menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang baik dalam mengarungi 

kehidupan yang semakin kompleks. Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia 

sangat penting, baik sebagai individu maupun masyarakat dalam berbangsa dan 

bernegara. 

Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum al din mengatakan bahwa 

akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-

macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan. 3Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia sangat penting, baik 

 
2 Ahmat D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Cet. VIII; Bandung: PT. 

AlMa’arif, 1989), 19. 
3 Imam Al Ghozali, Ihya Ulum al Din, jilid III, (Indonesia: Dar Ihya al Kotob al Arabi,tt), 

52. 
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sebagai individu maupun masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Karena 

akhlak merupakan cakupan moralitas atau perilaku yang baik pada setiap individu 

dalam melakukan aktivitasnya agar bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, dominasi rasionalisme, empirisme, dan 

positivisme, ternyata membawa manusia kepada kehidupan modern di mana 

sekularisme menjadi mentalitas zaman dan karena itu spiritualisme menjadi suatu 

tema bagi kehidupan modern. Sayyed Hossein Nasr dalam bukunya, sebagai dikutip 

Limas Dodi menyayangkan lahirnya keadaan ini sebagai The Plight Of Modern 

Man, nestapa orang-orang modern.4 

Pendidikan sejatinya, memberikan motivasi atau semangat kepada peserta 

didik dalam melakukan proses aktualisasi demi menumbuhkan semangat 

kedewasaan yang pada hakikatnya akan membawa mereka pada integritas 

memajukan pendidikan untuk memenuhi tuntutan zaman dan tantangan dimasa 

yang akan datang. Pendidikan diharapkan mampu membangun integritas 

kepribadian manusia Indonesia seutuhnya dengan mengembangkan berbagai 

potensi secara terpadu. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 3 menegaskan:  

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 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.5 Penjabaran Undang-Undang RI 

yang dikemukakan di atas, tampak bahwa fungsi pendidikan nasional sebagai salah 

satu faktor perubahan sosial atau pengembangan potensi peserta didik. Perubahan-

perubahan tersebut adalah : (1) pengembangan kemampuan (baik intelektual, 

spiritual dan interaksi sosial); (2) pembentukan watak; (3) pembentukan peradaban 

 
4 Limas Dodi, Nilai Spiritualitas Sayyed Hossein Nasr dalam Manajemen Pendidikan 

Islam, (Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam, Vol.4 No.1 Juni 2018) 
5 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 8. 
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bangsa yang bermartabat di mata bangsa lain; (4) mencerdaskan kehidupan bangsa; 

dan (5) mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Pendidikan yang di harapkan adalah pendidikan yang ideal yaitu pendidikan 

yang memadukan antara intelektual, emosional, dan spiritual. Maka, pendidikan 

bukan hanya terfokus kepada peserta didik saja, melainkan contoh yang baik pun 

terlebih dahulu dipupuk kepada siapa yang mendidik dalam hal ini yang dimaksud 

adalah tenaga pendidik yaitu guru. Pendidikan karakter pun dapat diintegrasikan 

dalam semua mata pelajaran dan proses belajar mengajar.6 Tiga nilai utama dalam 

Pendidikan Karakter, yaitu nilai-nilai kemandirian, nilai-nilai gotong royong, dan 

nilai-nilai integritas.7 

Akhir-akhir ini Pendidikan Karakter semakin banyak diperbincangkan di 

tengah masyarakat Indonesia. Sikap dan perilaku masyarakat dan bangsa Indonesia 

sekarang cenderung mengabaikan nilai-nilai luhur yang sudah lama dijunjung 

tinggi dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Nilai-nilai karakter mulia, seperti 

kejujuran, kesantunan, kebersamaan, dan religius, sedikit demi sedikit mulai 

terganti oleh budaya asing sehingga nilai-nilai karakter tersebut tidak lagi dianggap 

penting. 

Melihat beberapa masalah terkait dengan menurunnya karakter bangsa, 

berbagai alternatif penyelesaian telah diajukan seperti peraturan Undang-undang, 

peningkatan upaya pelaksanan dan penerapan hukum yang lebih kuat. Hingga 

muncul alternatif lain yang dikemukakan yaitu pendidikan. Pendidikan dianggap 

sebagai alternatif yang bersifat preventif, karena pendidikan membangun generasi 

baru bangsa yang lebih baik. Memang diakui bahwa hasil dari pendidikan akan 

 
6 Arita Marini, Character Building Through Teaching Learning Process: Lesson In 

Indonesia, International Journal of Sciences and Research, Vol. 73 No. 5 May 2017  
7 Muhammad Fauzan Muttaqin, The Implementation Main Values of Character Education 

Reinforcement in Elementary School, Journal of Primary Education, JPE 7 (1) (2018) 
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terlihat dampaknya dalam waktu yang tidak segera tetapi memiliki daya tahan dan 

dampak yang kuat di masyarakat.8  

Salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia adalah 

munculnya gagasan pendidikan karakter dalam dunia pendidikan di Indonesia. 

Pendidikan karakter tampaknya mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah 

untuk segera diimplementasikan di sekolah-sekolah sebagai program utama. Untuk 

mendukung perwujudan cita-cita pembangunan karakter bangsa sebagaimana yang 

diamanatkan dalam pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945 serta 

mengatasi permasalahan bangsa saat ini, maka pemerintah menjadikan 

pembangunan karakter bangsa sebagai salah satu program prioritas pembangunan 

nasional. Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam Undang-Undang RI No. 17 

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 

tahun 2005-2015, yaitu pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk 

mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu “terwujudnya karakter bangsa 

berakhlak mulia, bermoral, bertika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah 

Pancasila.”9 

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang 

terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan 

digunakan sebagai landasan cara pandang, berpikir, bersikap dan bertindak. 

Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral dan norma seperti jujur, berani, 

bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain menumbuhkan karakter 

masyarakat dan karakter bangsa.10 Pendidikan karakter merupakan hal yang sangat 

esensial dalam berbangsa dan bernegara.  

 
8 Kementerian Pendidikan Nasional, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter 

Bangsa Pedoman Sekolah (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, 2010), 

1. 
9Kementerian Pendidikan Nasional, Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter, 

Berdasarkan Pengalaman di Satuan Pendidikan Rintisan (Jakarta: Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pusat Kurikulum dan Pembukuan, 2011), 1. 
10 Kementerian Pendidikan Nasional, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter 

Bangsa Pedoman Sekolah, 2. 
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Pendidikan sebagai pijar dalam pembentukan akhlak sehingga menjadi 

insan cita yang berkarakter dibutuhkan sebuah upaya mengubah pola pendidikan 

karakter dalam dunia pendidikan. Pendidikan karakter menjadi salah satu benteng 

terakhir dalam menyelamatkan bangsa dari kehancuran. Karakter sangat penting 

diimplementasikan dalam ranah pendidikan, khususnya di sekolah yang merupakan 

peletak dasar generasi bangsa. Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah memang 

harus segera dilaksanakan dan dioptimalkan untuk membendung degradasi moral 

peserta didik pada khususnya dan generasi bangsa pada umumnya. 

Solusi lain untuk mengatasi persoalan di atas adalah merumuskan 

pendidikan karakter Islam yang merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan 

bersumber dan berdasarkan atas ajaran islam yaitu Al-Qur’an dan Hadis. Agar 

terwujudnya pembentukan karakter yang diharapkan, maka perlu adanya 

manajemen untuk mengelola pendidikan karakter pada rana yang sesuai khususnya 

pada peserta didik yang menjadi objek penanaman nilai-nilai karakter dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk peserta didik yang berkarakter.  

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan implementasi manajemen 

pendidikan karakter di SMPN 4 Garut, yaitu terbagi ke dalam 3 program yaitu 

kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakulikuler, dan kegiatan pembudayaan dan 

pembiasaan. SMPN 4 Garut berbenah diri melakukan sejumlah terobosan baru 

terkait dengan manajemen pendidikan karakter peserta didik. Salah satu bentuk 

terobosan yang dilakukan adalah penerapan sholat duha berjama’ah setiap Selasa 

dan Jum’at (Jadwal Pelajaran Semester 2 Tahun Pelajaran 2018/2019 SMPN 4 

Garut). Tidak cukup sampai di situ terobosan lainnya adalah program embun pagi 

di lingkungan sekolah SMPN 4 Garut pada hari Senin-Jum’at (Jadwal Embun Pagi 

Tahun Pelajaran 2018/2019). 

Program sholat duha ini dimasukan ke dalam KBM (Kegiatan Belajar 

Mengajar) terhitung satu jam pelajaran setiap minggunya tepatnya pada hari Rabu. 

Setiap hari Rabu, peserta didik dan seluruh guru ikut terlibat dalam pelaksanaan 

sholat duha. Selanjutnya program embun pagi yaitu, seluruh guru datang lebih awal 
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daripada peserta didik untuk memberikan salam dan semangat pagi kepada para 

peserta didik yang merupakan esensi dari nilai memberikan contoh baik 

(kedisiplinan) kepada peserta didik. Dari kedua program sekolah ini, SMPN 4 Garut 

telah berhasil menerapkan pendidikan karakter pada siswanya, dapat dilihat dari 

sikap dan perilaku siswa yang sebelum adanya pendidikan karakter dapat dikatakan 

sangat tidak disiplin dan akhlaknya kurang baik tapi setelah diterapkannya 

pendidikan karakter peserta didik SMPN 4 Garut mempunyai sopan dan santun 

yang baik.  

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi pendahuluan implementasi 

manajemen pendidikan karakter di SMPN 5 Garut dalam manajemen pendidikan 

karakter terhimpun dalam tiga program yaitu kegiatan pembelajaran, kegiatan 

ekstrakulikuler dan kegiatan pembudayaan dan pembiasaan. Ada beberapa 

persamaan dengan SMPN 4 Garut yaitu program sholat duha yang dilaksanakan 

setiap hari Jum’at. Selanjutnya masih banyak kegiatan lainnya seperti sholat 

berjama’ah dzuhur yang dilaksanakan di setiap kelas.  

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka hal tersebut mendorong 

peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Manajemen 

Pendidikan Karakter Di SMPN 4 dan SMPN 5 Kabupaten Garut.” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perencanan manajemen pendidikan karakter di SMPN 4 dan 

SMPN 5 Kabupaten Garut? 

2. Bagaimana implementasi manajemen pendidikan karakter di SMPN 4 dan 

SMPN 5 Kabupaten Garut? 

3. Bagaimana evaluasi manajemen pendidikan karakter di SMPN 4 dan SMPN 

5 Kabupaten Garut? 

4. Sejauh mana dampak manajemen pendidikan karakter terhadap akhlak 

peserta didik di SMPN 4 dan SMPN 5 Kabupaten Garut? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi: 

a. Perencanaan manajemen pendidikan karakter di SMPN 4 dan SMPN 5 

Kabupaten Garut. 

b. Implementasi manajemen pendidikan karakter di SMPN 4 dan SMPN 

5 Kabupaten Garut. 

c. Evaluasi manajemen pendidikan karakter di SMPN 4 dan SMPN 5 

Kabupaten Garut. 

d. Dampak manajemen pendidikan karakter terhadap akhlak peserta didik 

di SMPN 4 dan SMPN 5 Kabupaten Garut. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya informasi untuk 

memperluas paradigma pendidikan karakter. Sebagai karya ilmiah 

diharapkan dapat menjadi pelengkap khasanah intelektual keagamaan 

dan memperluas pemahaman peserta didik utamanya penulis mengenai 

manajemen pendidikan karakter dalam merevitalisasikan akhlak 

peserta didik. 

b. Kegunaan Praktis 

a) Bagi Masyarakat, hasil penelitian mengenai implementasi 

manajemen pendidikan karakter di SMPN 4 dan SMPN 5 Garut ini 

diharapkan dapat memberikan wawasan pemahaman mengenai 

manajemen pendidikan karakter dalam merevitalisasikan akhlak 

peserta didik. 

b) Bagi Peneliti, hasil penelitian mengenai implementasi manajemen 

pendidikan karakter di SMPN 4 dan SMPN 5 Garut ini diharapkan 

dapat memberikan wawasan pengalaman baru untuk 

mengembangkan proses manajemen pendidikan karakter pada 

peserta didik. 
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c) Bagi Lembaga Pendidikan, hasil penelitian mengenai implementasi 

manajemen pendidikan karakter di SMPN 4 dan SMPN 5 Garut ini 

diharapkan dapat memberikan pedoman bagi guru untuk mengelola 

pendidikan karakter, agar tercapainya tujuan pendidikan yang 

diharapkan, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam 

meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas. 

d) Bagi Lembaga Dinas Pendidikan, hasil penelitian mengenai 

implementasi manajemen pendidikan karakter di SMPN 4 dan 

SMPN 5 Garut ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pelaksanaan manajemen pendidikan karakter di SMPN 4 dan SMPN 

5 Kabupaten Garut sebagai lembaga yang menaungi sekolah 

tersebut. 

 

D. Hasil Penelitian Terdahulu 

Untuk memperkuat tesis ini, maka peneliti mengadakan telaah pustaka 

dengan cara mencari dan menemukan teori-teori yang pernah ada sebelumnya. 

Diantaranya sebagai berikut: 

1. Sahriani, 2017. Implementasi Manajemen Pendidikan Karakter Dalam 

Pembinaan Akhlak Peserta Didik di SMA Negeri 1 Burau Kabupaten Luwu 

Timur. Tesis Prodi Magister MPI dalam Bidang Konsentrasi Pendidikan dan 

Kepengawasan. Program MPI Pascasarjana UIN Alauddin Makasar. 

Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pertama bahwa dalam 

mengelolah perencanaan manajemen pendidikan karakter peserta didik, 

melibatkan semua unsur baik sekolah, stakeholder (camat, kapolsek, kepala 

desa, dan tokoh agama) dan masyarakat dalam hal ini orang tua peserta didik 

ikut terlibat dalam menetapkan nilai-nilai karakter yang akan diterapkan di 

sekolah yang tertuang dalam tata tertib. Kedua, Pelaksanaan manajemen 

pendidikan karakter melibatkan semua elemen sekolah baik kepala sekolah, 

guru, penjaga sekolah, dan penjaga kantin berperan dalam mengciptakan 

kondisi kondusif bagi perkembangan karakter peserta didik. Ketiga, 

Penilaian manajemen pendidikan karakter berbentuk observasi, maksudnya 
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semua guru terlibat dalam menilai karakter peserta didik dengan membuat 

catatan perkembangan peserta didik melalui observasi. Dari hasil observasi 

guru dilakukan rapat untuk membahas pilar-pilar karakter yang sudah 

tercapai dan tindakan apa yang akan dilakukan guru untuk pembinaan 

karakter yang sudah ditetapkan dalam aturan sekolah. 

2. Nailul Azmi, 2017. Manajemen Pendidikan Karakter Siswa MAN 1 Brebes 

dan MAN 2 Brebes. Tesis Prodi MPI. Program MPI Pascasarjana IAIN 

Purwokerto. 

Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan 

karakter MAN 1 Brebes dan MAN 2 Brebes dilakukan secara terpadu pada 

setiap kegiatan sekolah melalui tiga jalur utama, yaitu (1) terpadu melalui 

kegiatan Pembelajaran, (2) terpadu melalui kegiatan Ekstrakurikuler, dan 

(3) terpadu melalui kegiatan pembudayaan dan pembiasaan. Manajemen 

pendidikan karakter siswa MAN 1 Brebes dan MAN 2 Brebes terdiri dari: 

(1) perencanaan pendidikan karakter; (2) pengorganisasian pendidikan 

karakter; (3) pelaksanaan pendidikan karakter; dan (4) pengawasan 

pendidikan karakter. Perencanaan pendidikan karakter meliputi 

perencanaan pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan 

ekstrakurikuler, dan kegiatan pembudayaan dan pembiasaan. 

Pengorganisasian pendidikan karakter meliputi pengorganisasian 

pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, 

dan kegiatan pembudayaan dan pembiasaan. Pelaksanaan pendidikan 

karakter meliputi pelaksanaan pendidikan karakter dalam kegiatan 

pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan pembudayaan dan 

pembiasaan. Pengawasan pendidikan karakter meliputi pengawasan 

pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, 

dan kegiatan pembudayaan dan pembiasaan. 

3. Atang Ghofar Mu’alim, 2015. Manajemen Pembentukan Karakter Melalui 

Program Intra dan Ekstrakulikuler Madrasah Tsanawiyah Negeri Jatinom 

Klaten. Tesis Prodi Pendidikan Islam Konsentrasi Manajemen dan 

Kebijakan Pendidikan Islam. Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.  
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Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa manajemen pembentukan 

karakter dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen serta strategi-strategi 

pembentukan karakter. Pertama, dalam perencanaan madrasah membuat 

sebuah renstra dan renop yaitu perencanaan jangka pendek dan jangka 

panjang. Menentukan visi, misi dan tujuan madrasah untuk menciptakan 

sebuah program dalam pengembangan karakter peserta didik. Kedua, 

pengorganisasian dalam sebuah lembaga dengan membentuk kepengurusan 

sekolah. Ketiga, pelaksanaan program yang telah direncanakan baik dalam 

kegiatan intra maupun ekstra. Dalam pelaksanaan program intra maupun 

ekstrakulikuler strategi pembentukan karakter telah dilaksanakan yaitu 

dengan cara pembiasaan, memberikan pengetahuan dan motivasi terhadap 

peserta didik, memberikan kegiatan yang dapat menumbuhkan minat dan 

bakat peserta didik, memberikan keteladanan dan menciptakan lingkungan 

yang baik. Keempat, evaluasi kegiatan intrakulikuler dilakukan dengan cara 

penilaian kelas dengan cara mengamati perilaku siswa. Indikator tingkat 

keberhasilannya adalah seorang siswa mampu untuk menanamkan nilai 

karakter dan mampu untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, penelitian ini memiliki 

perbedaan diantaranya terkait dengan lokus penelitian yang bertempat di 

dua sekolah yaitu SMPN 4 dan SMPN 5 Garut, kemudian dalam penelitian 

ini di kaji lebih dalam terkait dengan perencanaan, implementasi, evaluasi 

dan dampak terhadap akhlak peserta didik di kedua sekolah tersebut. 

E. Kerangka Pemikiran 

1. Manajemen Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Manajemen 

Manajemen ialah the coordination of resources through the 

processes of planning, organizing, directing and controlling in order to 

attain stated objectives.11 Artinya management adalah proses 

 
11 Henri L Sisk. Princciples of management. (Ohio: South Western Publishing Company, 

1969), 10. 
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pengkoordinasian seluruh sumber daya melalui perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atau evaluasi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan Fattah 

menyatakan manajemen diartikan sebagai proses merencana, 

mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan 

segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.12 

Dengan demikian yang dimaksud dengan manajemen adalah serangkaian 

proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengendalian melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya 

lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga atau 

sekolah. 

Selanjutnya sekolah merupakan tempat melaksanakan pendidikan 

setelah pendidikan di rumah yaitu keluarga. Sekolah merupakan tempat 

untuk menimba ilmu dan mengembangkan potensi seseorang, selain itu 

sekolah juga tempat menanamkan nilai karakter. Oleh karena itu, perlu 

adanya manajemen pendidikan karakter. Pada proses dan hasil upaya 

pendidikan dampaknya tidak akan terlihat dalam waktu yang segera, akan 

tetapi melalui proses yang panjang. Melalui upaya tersebut setidaknya 

generasi muda akan lebih memiliki daya tahan dan tangkal yang kuat 

terhadap setiap permasalahan dan tantangan yang datang.  

Adanya penyakit sosial di masyarakat di akibatkan oleh minimnya 

perhatian terhadap pendidikan karakter pada lembaga pendidikan. Banyak 

dari remaja kita gagal menunjukkan yang semestinya perilaku seperti yang 

diharapkan oleh orang tua seperti kesopanan, keramahan, solidaritas, rendah 

hati, bermanfaat, dan banyak lagi yang telah menjadi identitas bangsa kita.13 

Menurut Zubaedi, sekolah tidak hanya berkewajiban meningkatkan 

pencapaian akademis, tetapi juga bertanggungjawab dalam pembentukan 

karakter yang baik merupakan dua misi integral yang harus mendapatkan 

 
12 N. Fattah.Landasan Manajemen Pendidikan. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 11. 
13 Leo Agung, Character Education Integration In Social Studies Learning, ,International 

Journal of History education, Vol. XII, no. 2 (December 2011) 
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perhatian sekolah. Namun, tuntutan ekonomi dan politik pendidikan 

menyebabkan penekanan pada pencapaian akademis mengalahkan identitas 

peranan sekolah dalam pembentukan karakter.14 

b. Pendidikan Karakter  

Pendidikan ialah upaya normatif untuk membantu orang lain 

berkembang ke tingkat normatif lebih baik. Menurut Qodri Azizy 

pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian 

peserta didik.15 Menurut Lengveld yang dikutip oleh Muhammad Fadlillah 

& Lilif Mualifatu Khorida dari Mansur berpendapat bahwa pendidikan 

merupakan upaya manusia dewasa membimbing kepada yang belum 

dewasa untuk mencapai kedewasaan.16 Dengan demikian pendidikan 

merupakan upaya pendewasaan pada manusia. 

Sedangkan kata karakter berasal dari bahasa Yunani ‘kharassein’ 

yang berarti memahat atau mengukir, sedangkan bahasa Latin karakter 

bermakna membedakan tanda.17 Adapun karakter menurut Alwisol 

diartikan sebagai gambaran tingkah laku yang menonjolkan nilai benar-

salah, baik-buruk, baik secara eksplisit maupun implisit.18 Karakter sebagai 

nilai kebaikan terpatri dalam diri dan terejewantahkan dalam perilaku. 

Imam Ghazali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlak, 

yaitu spontanitas manusia dalam bersikap atau berbuat yang telah menyatu 

dalam diri manusia sehingga ketika muncul secara tiba-tiba tidak perlu 

dipikirkan lagi. Jadi individu yang berkarakter baik adalah individu yang 

dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat 

dari keputusan yang dibuatnya. Beberapa tokoh memiliki persepsi tentang 

karakter, diantaranya: Menurut Simon Philips dalam buku Masnur 

 
14 Zubaiedi, Desain Pendidikan Karakter. Konsepsi dan Aplikakasinya Dalam Lembaga 

Pendidikan, (Jakarta: Kharisma Putera Utama, 2011), 14. 
15 Qodri Azizy, Membangun Integritas Bangsa, (Jakarta: Renaisan, 2004), 73. 
16 Muhammad fadlillah & Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 18. 
17 Sri Nirwanti, Pendidikan Karakter Pengintergrasian 18 Nilai Pembentuk Karakter 

dalam Mata Pelajaran, (Yogyakarta: Familia, 2011), 1.  
18 Alwisol, Psikologi Kepribadian (Malang: UMM, 2006), 8. 
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memberikan pengertian bahwa karakter adalah kumpulan tata nilai yang 

menuju pada suatu sistem, yang melandasi suatu pemikiran, sikap, dan 

perilaku yang ditampilkan.19 

Maka dari itu, pada zaman milenial sekarang ini dan di masa yang 

akan datang tantangan Indonesia membangun para generasi muda yang 

mempunyai karakter yang mampu menyembuhkan permasalahan tentang 

moral ini. Hal tersebut bukan hanya tanggung jawab dari generasi muda saja 

melainkan setiap warga negara Indonesia, mulai dari lingkungan keluarga, 

sekolah hingga lingkungan masyarakat. Tentunya semua mempunyai peran 

dan tanggung jawab dalam membentuk karakter generasi masa depan yang 

kuat, dengan memberikan penanaman nilai-nilai karakter meskipun secara 

sederhana. Harapannya dapat memberi inspirasi, acuan, dan gambaran 

kepada semua pihak bahwa pendidikan karakter ternyata dapat diterapkan 

dengan relistis, murah, dan menyenangkan. Kualitas moral generasi muda 

saat ini bisa dikatakan menurun, maka dari itu perlu diselenggarakan 

pendidikan karakter yang meliputi pendidikan moral, pendidikan nilai-nilai 

kehidupan, religius dan budi pekerti di setiap institusi pendidikan. Karakter 

ini merupakan pola perilaku yang bersifat individual. Makna dari 

pendidikan karakter itu sendiri adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh 

para anggota sekolah, bahkan dilakukan bersama-sama dengan orang tua 

dan masyarakat, untuk membatu anak-anak dan remaja agar memiliki sikap 

peduli, berpendirian dan bertanggungjawab.20 Pendidikan karakter pada 

siswa dikenal dengan , pendidikan karakter adalah proses pendidikan yang 

bertujuan mengembangkan nilai, sikap, dan perilaku memancarkan karakter 

yang mulia.21 

 
19 Masnur Muhlis, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 70. 
20 Muhammad Faishal Haq, Implementasi Pendidikan Karakter, Tesis Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah, Maret 2016. 
21 Sutarman, Haryono Edi Hermawan, Ahmad, Character Education to Build Personal 

Learners Tough, IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME) e-ISSN: 2320–

7388,p-ISSN: 2320–737X Volume 7, Issue 1 Ver. V (Jan. - Feb. 2017) 
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Dengan demikian karakter merupakan pola perilaku yang 

mengatasnamakan diri sendiri atau yang melekat pada dirinya sendiri. 

Maka, ketika berbicara tentang pendidikan karakter tentunya bertujuan 

untuk membentuk kepribadian individu atau seseorang melalui pendidikan 

budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu 

tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang 

lain, kerja keras, dan sebagainya. 

c. Akhlak  

Akhlak merupakan jamak dari khuluq yang berarti adat kebiasaan 

(al-adat), perangai, tabiat (al-sajiyyat), watak (al-thab), adab/sopan santun 

(al-muru’at), dan agama (al-din). Menurut para ahli (al-qudama) yang 

dikutip oleh Prof. Sofyan Sauri, akhlak adalah kemampuan jiwa untuk 

melahirkan suatu perbuatan secara spontan, tanpa pemikiran atau 

pemaksaan. Sering pula yang dimaksud akhlak adalah semua perbuatan 

yang lahir atas dorongan jiwa berupa perbuatan baik atau buruk.22 Perilaku 

individu ditampilkan dalam manifestasi harian dari spiritual individu , 

fenomena ini disebut karakter, moral, perilaku, kepribadian, karakter, 

temperamen, atau kebiasaan.23 Menurut Darajat yang dikutip oleh Sofyan 

Sauri, yang dimaksud dengan akhlak secara bahasa berasal dari kata 

khalaqa yang kata asalnya khuluqun yang berarti perangai, tabi’at, adat atau 

khalqun yang berarti kejadian, buatan ciptaan. Jadi secara etimologi akhlak 

itu berarti adat, tabiat, atau sistem, perilaku yang di buat oleh individu. 

Mohammad Daud Ali menuturkan bahwa akhlak mengandung 

makna yang ideal, tergantung pada pelaksanaan dan penerapan melalui 

tingkah laku yang mungkin positif dan mungkin negatif, mungkin baik dan 

mungkin buruk, yang temasuk dalam pengertian positif (baik) adalah segala 

tingkah laku, tabiat, watak dan perangai yang sifatnya benar, amanah, sabar, 

 
22 Sofyan Sauri, Pendidikan Karakter Dalam Perspekif Islam,(Bandung :Rizqi Press, 

September 2018), 159. 
23 Djailani AR, Strategy Character Building of Students at Excellent Schools in the City Of 

Banda Aceh, IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME) e-ISSN: 2320–

7388,p-ISSN: 2320–737X Volume 1, Issue 5 (May. –Jun. 2013) 
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pemaaf, pemurah rendah hati dan lain-lain. Sedang yang termasuk ke dalam 

pengertian akhlak negatif (buruk) adalah semua tingkah laku, tabiat, watak, 

perangai sombong dendam, dengki, khianat dan lain sebagainya yang 

merupakan sifat buruk.24 

Karakteristik muslim merupakan ciri, watak maupun kepribadian, 

perilaku seseorang yang berdasarkan konsep-konsep muslim ideal yang 

telah dipaparkan dalam Alquran. Dengan kata lain, karakteristik muslim 

ideal adalah karakteristik qur’ani yang bersumber dari dogma Alquran. 

Dengan karakter qur’ani tersebut maka seorang muslim diharapkan menjadi 

pengabdi (abid) yang menjalankan perintah Allah Swt sesuai dengan 

petunjuk-Nya.  

Dengan demikian akhlak merupakan akumulasi pengetahuan dan 

pengalaman langsung yang membentuk watak dan sifat seseorang yang 

bersifat melekat dan secara praktis berimplikasi pada perilaku nyata 

seseorang yang menjadi kebiasaan. Watak manusia dan perbuatannya 

merupakan entitas yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang 

lainnya, dan terdapat jalinan yang sangat erat. Jika watak seseorang 

dibentuk oleh pengalaman dan pengetahuan buruk, maka perbuatannya juga 

akan cenderung mengarah ke sana. Demikian sebaliknya jika baik, maka 

perbuatannya akan baik. Orang yang watak dan perbuatannya terbiasa 

dengan hal-hal yang baik maka akan tidak nyaman jika diperintahkan untuk 

melakukan kejahatan, dia akan merasa bersalah, gelisah dan terus diliputi 

suasana hati yang tidak tenteram. Penyebabnya adalah karena kebiasaan 

yang sudah terbentuk menjadi wataknya. 

 

 

 

 

 

 
24 Johansyah, Pendidikan Karakter Dakan Islam, (Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume XI, 

No. 1, Agustus 2011) 



16 
 

 

GAMBAR 

IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER 

DI SMPN 4 dan SMPN 5 Kabupaten Garut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber oleh peneliti 

 

 

 

Actuating 

(Implementasi) 

1. Aktifitas  

2. Aksi// tindakan 

3. Mekanisme  

Planing (Perencanaan)  

1. Efektif 

2. Efisien  

Controling (Evaluasi) 

Membandingkan tujuan 

dengan prestasi 

Manajemen Pendidikan 

Karakter di SMPN 4 dan 

SMPN 5 Kabupaten Garut 

Pendorong Penghambat 

Manajemen Pendidikan Karakter yang 

diharapkan  

Nilai-nilai karakter yang bersumber 

sumber Agama, 

Pancasila, Budaya, dan Tujuan 

Pendidikan Nasional tersebut 

kemudian dikembangkan menjadi 18 

nilai 



17 
 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan dan Metodologi Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini mengenai implementasi manajemen pendidikan 

karakter di SMPN 4 dan SMPN 5 Garut. Pendekatan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

studi komparatif.  

b. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif analitik yang bertujuan untuk memperoleh jawaban 

mengenai implementasi manajemen pendidikan karakter, analisis 

konsep perencanaan, analisis pengorganisasian, implementasi 

pelaksanaan, evaluasi dan dampak dalam pembinaan akhlak 

peserta didik.  

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data kualitatif yang 

mendeskripsikan setiap fenomena yang terjadi di lapangan 

mengenai implementasi manajemen pendidikan karakter dalam 

pembinaan akhlak peserta didik di SMPN 4 dan SMPN 5 Garut. 

Dalam penelitian, peneliti menyiapkan instrumen pedoman 

observasi, pedoman wawancara ataupun pedoman khusus 

mengenai impelementasi manajemen pendidikan karakter yang di 

rancang di sekolah tersebut sesuai dengan tujuan dan 

kebutuhannya. 

c. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber 

utama yakni kepala sekolah SMPN 4 dan SMPN 5 Kabupaten 
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Garut, wakil kepala sekolah SMPN 4 dan SMPN 5 Garut, guru 

mata pelajaran PAI SMPN 4 dan SMPN 5 Kabupaten Garut, 

guru bimbingan konseling SMPN 4 dan SMPN 5 Kabupaten 

Garut, Pembina Ekstrakulikuler SMPN 4 dan SMPN 5 Garut, 

perwakilan Komite Sekolah dan peserta didik SMPN 4 dan 

SMPN 5 Kabupaten Garut melalui proses, prosedur dan teknik 

pengambilan data secara langsung yaitu pengamatan dan 

wawancara mendalam kepada sumber utama. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder (data penunjang) merupakan data yang 

diperoleh dari sumber yang tidak langsung seperti dokumentasi 

maupun arsip-arsip pendukung dalam penelitian implementasi 

manajemen pendidikan karakter dalam pembinaan akhlak 

peserta didik di SMPN 4 dan SMPN 5 Kabupaten Garut. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi, catatan lapangan, 

partisipan penelitian. keempat komponen tersebut diantaranya: 

a. Observasi (observation) 

Penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

melalui observasi yaitu melakukan pengamatan langsung secara 

alamiah tanpa adanya rekaan di SMPN 4 dan SMPN 5 Kabupaten 

Garut untuk memperoleh data-data mengenai implementasi 

manajemen pendidikan karakter dalam pembinaan akhlak peserta 

didik 

b. Wawancara (interview) 

Pengumpulan data melalui teknik wawancara ini dilakukan 

dengan cara berdialog langsung antara peneliti dengan partisipan. 

Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara formal dengan 

menggunakan pedoman wawancara untuk mengetahui implementasi 
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manajemen pendidikan karakter dalam pembinaan akhlak peserta 

didik di SMPN 4 dan SMPN 5 Kabupaten Garut. Adapun informan 

yang diwawancarai kepala sekolah SMPN 4 dan SMPN 5 Kabupaten 

Garut, guru mata pelajaran PAI SMPN 4 dan SMPN 5 Kabupaten 

Garut, guru bimbingan konseling SMPN 4 dan SMPN 5 Kabupaten 

Garut dan peserta didik SMPN 4 dan SMPN 5 Kabupaten Garut. 

c. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini 

dilakukan terhadap dokumen resmi milik SMPN 4 dan SMPN 5 

Kabupaten Garut serta foto-foto kegiatan implementasi manajemen 

pendidikan karakter di SMPN 4 dan SMPN 5 Kabupaten Garut. 

Berdasarkan studi dokumentasi tersebut, diharapkan peneliti dapat 

memperoleh informasi melalui dokumen atau foto pelaksanaan 

manajemen pendidikan karakter mengenai implementasi manajemen 

pendidikan karakter dalam pembinaan akhlak peserta didik di SMPN 

4 dan SMPN 5 Kabupaten Garut. 

 

4. Prosedur Analisis Data 

Analisis data yaitu mengelompokkan data, mereduksi data, memilah 

dan memilih data-data yang perlu dimasukkan ke dalam penelitian serta 

menganalisis data tersebut. Sehingga, ketika terdapat data yang tidak 

mendukung terhadap proses penelitian maka hal tersebut tidak akan 

dimasukkan ke dalam hasil penelitian. adapun langkah-langkah yang 

dilakukan dalam prosedur analisis data ialah sebagai berikut: 

a. Reduksi data, yaitu menganalisis data-data yang terkumpul dari 

berbagai sumber seperti pengamatan, wawancara, observasi, dokumen 

resmi, dan gambar foto yang berhubungan dengan tujuan implementasi 

pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk, untuk dianalisis kemudian 

memilah data yang mana yang akan dimasukkan atau data yang tidak 

perlu dimasukkan (dibuang).  



20 
 

 

b. Penyimpulan dan verifikasi, merupakan kegiatan untuk menyimpulkan 

masalah dari penelitian setelah melakukan analisis data. 

 

5. Prosedur dan Uji Keabsahan Data 

Peneliti memperoleh data yang akurat melalui hasil observasi, 

wawancara serta dokumentasi. Sedangkan teknik yang digunakan dalam 

memeriksa keajegan atau keabsahan data ialah dengan cara memeriksa 

kredibilitasnya. Kredibilitas data dapat diperiksa melalui cara-cara sebagai 

berikut: 

a. Perpanjangan Keikutsertaan 

Perpanjangan keikutsertaan yaitu dilakukan dengan cara peneliti 

terlibat langsung ke Lembaga Pendidikan SMPN 4 dan SMPN 5 Kabupaten 

Garut yang dilakukan sejak bulan November 2018 sampai dengan selesai. 

Ketentuan pengamatan yang dilakukan ialah mengamati berbagai aktivitas 

yang dilakukan oleh guru dan siswa. 

b.  Tringulasi 

Triangulasi digunakan untuk mengecek keabsahan data penelitian 

mengenai implementasi manajemen pendidikan karakter dalam pembinaan 

akhlak peserta didik sehingga data yang terkumpulkan dapat diteliti dan 

dipahami dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahan data hasil penelitian. 

Triangulasi yang digunakan ialah triangulasi terhadap sumber data. Peneliti 

menganalisis, mengecek (kroscek) mengenai sumber-sumber data baik yang 

primer (wawancara langsung kepada kepala sekolah SMPN 4 dan SMPN 5 

Kabupaten Garut, guru mata pelajaran PAI, guru Bimbingan Konseling dan 

peserta didik) mengenai manajemen pendidikan karakter, sedangkan 

sumber sekunder (pelengkap) didapatkan dari data-data dokumentasi 

SMPN 4 dan SMPN 5 Kabupaten Garut.  

c. Pemeriksaan Sejawat 

Pemeriksaan teman sejawat ini bertujuan agar data yang telah 

terkumpul dapat dibahas dan didiskusikan sehingga mendapatkan hasil yang 

sempurna mengenai hasil penelitian implementasi manajemen pendidikan 
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karakter dalam pembinaan akhlak. Pemeriksaan teman sejawat ini dilakukan 

oleh peneliti dengan komunikasi yang terjadi antara sesama teman 

mahasiswa, dosen pembimbing mengenai hasil sementara atau hasil akhir 

yang diperoleh untuk memperbaiki dan melengkapi hasil sementara 

penelitian. 

d. Simpulan Bersama 

Simpulan bersama ini merupakan hasil interpretasi yang dilakukan 

oleh peneliti kemudian disepakati bersama dengan pihak lembaga 

pendidikan SMPN 4 dan SMPN 5 Kabupaten Garut. Pengambilan simpulan 

ini sesuai dengan jumlah rumusan masalah dan tujuan penelitian yang 

terdapat dalam BAB I. 


