
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

   Pendidikan menjadi salah satu komponen yang penting dimiliki oleh 

sebuah negara dalam membantu kemajuannya. Pendidikan yang baik dapat 

menghadirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermutu tinggi, 

sehingga dapat menjadikan individu-individu yang berpengetahuan dan 

berkarakter, juga menjadi aset-aset berharga dalam menunjang kemajuan suatu 

negara. Pendidikan mengarah untuk dua aspek. Pertama, pendidikan untuk 

memberikan bekal pengetahuan, pengalaman akademis, ketrampilan 

profesional, ketajaman dan kedalaman intelektual, kepatuhan pada nilai-nilai 

atau kaidah-kaidah ilmu. Kedua, pendidikan untuk membentuk kepribadian 

atau jati diri menjadi sarjana atau ilmuwan yang selalu komitmen kepada 

kepentingan bangsa. (Subagyo, 2006: 1) 

   Indonesia sebagai negara berkembang, memandang pentingnya 

pendidikan bagi suatu negara, yakni sebagai alat untuk mengembangkan 

kemampuan serta membentuk watak bangsa. Tujuan ini sesuai dengan Undang-

Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab II Ayat 3 bahwa fungsi pendidikan nasional adalah membentuk 

watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, serta mengembangkan potensi peserta didik sehingga 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
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Fungsi pendidikan tidak hanya untuk pengembangan potensi dari 

peserta didik akan tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Pendidikan 

perlu mengupayakan pembentukan karakter, sebab tanpa karakter pendidikan 

hanya akan menghasilkan individu yang cerdas dan pandai dengan minimnya 

nilai kepribadian, bahkan dapat menghasilkan manusia yang individualis. 

Minimnya pendidikan karakter dapat dilihat dalam pandangan pelaksanaan 

pendidikan karakter masih dianggap kurang optimal di sekolah sehingga dapat 

dikatakan masih belum berhasil dalam membimbing sikap dan perilaku peserta 

didik serta membangun moral dan etika bangsa yang baik (Muhaimin, 2009: 

30). 

   Guru merupakan salah satu faktor yang mensukseskan kegiatan 

pendidikan di lingkungan sekolah, guru adalah pendidik yang profesional 

karena guru menerima dan memikul beban orang tua yakni ikut bertanggung 

jawab mendidik anak. Menurut Suprihatiningrum (2013:24) guru adalah 

pendidik profesional bertugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur 

pendidikan formal. Orang yang disebut guru adalah orang yang mampu 

merancang program pembelajaran, serta mampu menata dan mengelola kelas 

agar peserta didik dapat belajar dan mencapai tujuan akhir dari pendidikan. 

   Selain mengajarkan wawasan dan ilmu pengetahuan, perilaku guru 

juga haruslah menjadi panutan yang dapat dicontoh oleh peserta didik, 

terkhusus guru agama Islam. Guru agama Islam adalah pendidik yang 

mentransfer nilai- nilai keislaman kepada peserta didik & bertanggung jawab 



12 
 

 
 

dalam pembentukan pribadi peserta didik sehingga sesuai dengan ajaran agama 

Islam. Menurut pendapat Arifin (1996: 335) guru agama Islam merupakan 

hamba Allah yang memiliki cita-cita Islami, telah matang secara rohani dan 

jasmaninya dan memahami dengan betul kebutuhan perkembangan peserta 

didiknya bagi kehidupan peserta didik dimasa depan, memberikan nilai dan tata 

aturan yang bersifat Islami kedalam pribadi peserta didik sehingga menyatu 

serta mewarnai perilaku mereka yang bernafaskan Islami. 

   Untuk menggapai tujuan pendidikan serta menjalankan amanah 

orang tua tersebut guru membutuhkan strategi dalam melaksanakan tugas mulia 

membentuk karakter peserta didik. Sebagaimana Pupuh dan Sobri (2009) 

menjelaskan makna strategi pada pembelajaran dalam sejumlah langkah yang 

telah tertata dengan berbagai pengrekayasaan yang dirancang oleh guru, guna 

menggapai tujuan tertentu (Ikbal, 2013: 242). Dengan perencanaan dan 

penerapan serta pembaharuan pada strategi yang dilakukan secara terus-

menerus oleh guru sesuai keadaan, maka sekiranya pembentukan karakter pada 

peserta didik dapat dilaksanakan dengan lancar. 

   Memahami pentingnya karakter bagi generasi penerus sudah 

sepatutnya sekolah-sekolah di Indonesia menerapkan pendidikan karakter, 

terutama pada sekolah dasar. Tanpa mengesampingkan pendidikan keilmuan, 

pendidikan karakter pada anak usia sekolah dasar sangat mudah dicerna 

sehingga melekat pada diri anak, dan sekolah adalah tempat terbaik kedua untuk 

membentuk karakter anak setelah keluarga pada masa sekarang. 

   Akhir-akhir ini pendidikan karakter tengah menjadi topik 
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perbincangan yang menarik. Entah di sekolah-sekolah, forum seminar, diskusi 

di kampus- kampus maupun diberbagai media elektronik maupun media cetak. 

Pendidikan karakter, saat ini dan mungkin beberapa tahun ke depan sedang 

“nge-trend” dan “booming” itu tidak lepas dari gemparnya sosialisasi yang 

dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai upaya 

memperbaiki karakter generasi muda pada khususnya dan bangsa ini pada 

umumnya. Dampak globalisasi yang terjadi saat ini membawa masyarakat 

Indonesia melupakan pendidikan karakter bangsa. Padahal, pendidikan karakter 

merupakan suatu pondasi bangsa yang sangat penting dan perlu ditanamkan 

sejak dini kepada anak-anak . 

   Di Indonesia pelaksanaan pendidikan karakter saat ini memang 

dirasakan mendesak. Gambaran situasi masyarakat bahkan situasi dunia 

pendidikan di Indonesia menjadi motivasi pokok pendidikan karakter di 

Indonesia. Pendidikan karakter di Indonesia dirasakan amat perlu 

pengembangannya bila mengingat makin meningkatnya tawuran antar pelajar, 

pemerasan/kekerasan, narkoba serta bentuk-bentuk  kenakalan  remaja  lainnya  

terutama  di  kota-kota besar. Adapun hambatan yang  berasal  dari  peserta 

didik  yaitu  peserta didik masih belum bisa saling menghormati dan berbagi 

apa yang dimiliki terhadap teman sepermainan terutama masih belum adanya 

pembiasaan peserta didik mengaplikasikan nilai-nilai karakter baik di sekolah, 

di rumah maupun di masyarakat. Di lingkungan keluarga yang mestinya sebagai 

tempat pembelajaran, namun orangtua kurang memberikan pembiasaan kepada 

anak untuk mengaplikasikan nilai-nilai karakter yang harus dimiliki.  
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   Hal ini dikuatkan dengan sebuah studi penelitian yang dilakukan 

oleh Dr. Army Huneck dalam Yayasan Semai Jiwa Amini 2008. Ia 

mengungkapkan bahwa 10-60% peserta didik di Indonesia melaporkan 

mendapat ejekan, cemoohan, pengucilan, pemukulan, tendangan ataupun 

dorongan sedikitnya sekali dalam seminggu. Selanjutnya penelitian yang 

dilakukan oleh Yayasan Semai Jiwa Amini pada 2008 tentang kekerasan 

bullying di tiga kota besar di Indonesia, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta 

mencatat terjadinya tingkat kekerasan sebesar 67,9% di tingkat Sekolah 

Menengah Atas (SMA) dan 66,1% di Sekolah Tingkat Lanjutan Menengah 

Pertama (SLTP). Kekerasan yang dilakukan sesama peserta didik tercatat 

sebesar 41,2% untuk tingkat SMP dan 43,7% untuk tingkat SMA dengan 

kategori tertinggi kekerasan psikologis berupa pengucilan. Peringkat kedua 

ditempati kekerasan verbal (mengejek) dan terakhir adalah kekerasan fisik 

(memukul). Gambaran kekerasan di SMP di tiga kota besar yaitu Yogyakarta: 

77,5% (mengakui ada kekerasan) dan 22.5% (mengakui tidak ada kekerasan), 

Surabaya: 59.8% (ada kekerasan), Jakarta: 61.1% (ada kekerasan). 

   Dari studi penelitian yang telah dijelaskan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa perilaku atau tindakan yang mengarah kepada bullying di 

kalangan  peserta didik sendiri sudah sangat memperihatinkan. Sehingga perlu 

adanya penanganan secara khusus dalam menghilangkan dan 

meminimalisasikan perilaku bullying tersebut. Maka pendidikan karakter 

adalah pendidikan yang sangat cocok guna meminimalisasi perilaku-perilaku 

yang tidak baik, salah satunya perilaku bullying tersebut. Sehingga pendidikan 
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karakter diharapkan dapat mengubah pandangan peserta didik ke arah yang 

lebih positif ke depannya. 

   Menurut Garin Nugroho yang dikutip oleh Masnur Muslich, bahwa 

sampai saat ini dunia pendidikan di Indonesia dinilai belum mendorong 

pembangunan karakter bangsa. Hal ini disebabkan oleh ukuran-ukuran dalam 

pendidikan tidak dikembalikan pada karakter peserta didik, tapi dikembalikan 

pada pasar. “Pendidikan nasional belum mampu mencerahkan bangsa ini. 

Pendidikan kita kehilangan nilai-nilai luhur itu”. Lebih lanjut ia mengemukakan 

bahwa “pendidikan karakter akan hancur dan akan menghilangkan aspek-aspek 

manusia dan kemanusiaan, karena kehilangan karakter itu sendiri”. 

        Terlepas dari berbagai problem di atas, pendidikan karakter di 

Indonesia mengusung semangat baru dengan optimisme yang penuh untuk 

membangun karakter bangsa yang bermartabat. Oleh karena itu, konsep 

pendidikan karakter dibentuk melalui pendidikan. 

   Pendidikan karakter merupakan keharusan yang harus diterapkan 

melihat kondisi disintegrasi bangsa kita yang semakin merebak, membuat harus 

segera dilakukan langkah preventif sejak dini, terutama di lingkungan sekolah. 

Sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Pengelolaan Pendidikan Karakter, 

bahwa lingkungan sekolah harus menjadi bagian terpenting dalam pendidikan 

karakter. Pada bagian proses pembelajaran diharapkan dapat terlaksana sebaik 

mungkin untuk menjadi garda terdepan dalam pendidikan karakter. 

   Dari permasalahan tersebut penulis merasa perlu untuk melakukan 
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penelitian tentang strategi guru PAI dalam menanamkan nilai- nilai karakter. 

Penelitian yang dilakukan di lapangan akan lebih memperdalam terkait 

internalisasi nilai-nilai karakter, mulai dari merencanakan dan menganalisis 

karakter, apa yang dikembangkan, dan penerapannya nilai-nilai karakter di 

lembaga pendidikan tersebut. 

   Berdasarkan dari kenyataan di atas, maka peneliti berkeinginan 

untuk mengangkat fenomena tersebut dengan menyusun sebuah penelitian 

dengan judul “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Menanggulangi Perilaku 

Bullying  Melalui Program Pendidikan  Karakter Di  SMA Muhammadiyah  5 

Yogyakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tindakan bullying di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta? 

2. Seberapa jauh guru Pendidikan Agama Islam memahami tentang 

pendidikan karakter dalam menanggulangi perilaku bullying di SMA 

Muhammadiyah  5 Yogyakarta? 

3. Strategi seperti apa yang telah dilakukan guru Pendidikan Agama Islam di 

SMA Muhammadiyah 5 Yoogyakarta? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk menganalisis adanya perilaku bullying di SMA Muhammadiyah 

5 Yogyakarta. 
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b. Untuk menganalisis pemahaman guru Pendidikan Agama Islam tentang 

pendidikan karakter dalam menanggulangi perilaku bullying di SMA 

Muhammadiyah  5  Yogyakarta. 

c. Untuk menganalisis strategi seperti apa yang telah dilakukan guru 

Pendidikan Agama Islam dalam menanggulangi perilaku bullying di 

SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Secara Teoritis 

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dalam bidang Pendidikan Agama Islam, serta memberikan 

gambaran dan informasi mengenai strategi yang digunakan oleh guru 

PAI dalam menanggulangi perilaku bullying terhadap peserta didik. 

b. Secara Praktis 

Manfaat penelitian secara praktis yang diharapkan yaitu: 

1) Bagi peserta didik SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta: dapat 

mengenali, memahami dan menanggulangi perilaku bullying di 

sekolah. 

2) Bagi guru agama SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta: dapat 

dijadikan sebagai bahan bagi guru dan pihak sekolah dalam 

mencegah dan menanggulangi perilaku bullying peserta didik di 

sekolah. 
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D. Sistematika Pembahasan 

 Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari 3 bagian. 

 Pertama, bagian formalitas, terdiri halaman judul, halaman 

pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar 

isi dan daftar tabel, abstrak 

 Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni Bab I Pendahuluan. Bab 

ini terdiri dari beberapa subbab, yaitu latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian.  

 Bab  II berisi tinjauan pustaka dan kajian teori tentang strategi 

guru PAI dalam menanggulangi perilaku bullying dan pendidikan 

karakter. Bab ini terdiri dari dua subbab yakni strategi dalam penanaman 

nilai-nilai karakter, perilaku bullying dan pendidikan karakter.  

 Bab III dalam penelitian ini berisi metode penelitian yang 

menggunakan jenis dan pendekatan penelitian, jenis penelitian, desain, 

lokasi, metode pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan. 

 Kemudian dilanjutkan Bab IV tentang hasil dan pembahasan 

strategi guru pendidikan agama islam menanggulangi perilaku bullying 

melalui program pendidikan karakter di SMA Muhammadiyah 5 

Yogyakarta. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian ini 

yang terdiri dari beberapa subbab yakni identitas sekolah, visi misi 

sekolah, ketenagaan, peserta didik dan prasarana. Kemudian pembahasan 

memuat bagaimana strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam 

menanggulangi perilaku bullying di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta  

dan sejauh mana pemahaman guru pendidikan agama Islam tentang 
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pendidikan karakter dalam menanggulangi perilaku bullying di SMA 

Muhammadiyah 5 Yogyakarta. 

 Bab V adalah penutup, meliputi kesimpulan dan saran. 


