
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan hakikatnya adalah pembentukan karakter pada manusia 

(Helmawati, 2017: 13). Menurut Ki Hadjar Dewantara (Hamzah, 2016: 23) 

Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti 

(kekuatan batin dan karakter), pikiran dan tumbuh anak. Ahmad Tafsir (2008) 

menguraikan bahwa orang Yunani kuno menentukan tiga syarat untuk disebut 

manusia. Tiga syarat tersebut yaitu memiliki kemampuan mengendalikan diri, 

cinta tanah air, dan berpengetahuan. Semua syarat itu adalah karakter yang harus 

dimiliki manusia. Hal itu diperkuat oleh Thomas Lickona,  pendidikan karakter 

menurut Thomas Lickona (Dalmeri, 2014: 271 vol.14) mengandung tiga unsur 

pokok, yaitu mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan 

(desiring the good), dan melakukan kebaikan (doing the good). 

Pendidikan anak seringkali tidak lepas dari tindak kekerasan. Tindak 

kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh guru dan kerap dianggap sebagai bagian 

dari pendidikan atau pembentukan perilaku. Tindak kekerasan yang dialami oleh 

anak di sekolah berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak karena dapat 

menimbulkan trauma berat, cedera fisik, pola pembentukan karakter pada dirinya, 

bahkan kematian pada anak. 

 



 

Dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini terdapat banyak kasus yang 

dialami oleh siswa di Sekolah Dasar, salah satunya yaitu peristiwa penganiayaan 

siswa SD yang dilakukan oleh teman sekolahnya di Musi Rawas, Sumatera 

Selatan (Kompas, 24/10/2021). Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh 

temannya itu, korban mengalami kelumpuhan total di bagian tubuh dan kaki 

akibat cidera serius di bagian tulang leher.  

Pada data KPAI tahun 2021 terdapat jumlah anak korban 207 orang, dengan 

rincian 126 anak perempuan dan 71 anak laki-laki dengan rentang usia 3-17 tahun, 

dengan rincian usia PAUD/TK (4%), usia SD /MI (32%), usia SMP/MTs (36%) 

dan usia SMA/MA (28%) (Retno L, 28/12/2021). Sementara data dari unit PPA 

Polres Ternate, kasus kekerasan terhadap anak tahun 2019 sebanyak 18 kasus, 

tahun 2020 sebanyak 15 kasus, dan sampai pertengahan tahun 2021 terdapat 10 

kasus, dari jumlah tersebut yang paling mendominasi adalah kasus pencabulan 

terhadap anak dibawah umur (Penamalut, 18/08/2021) 

Kekerasan dalam lingkungan sekolah membuat anak takut maupun trauma 

akan sekolah, sebab tempat yang anak merasa  aman juga terjadi kekerasan di 

dalamnya. Kekerasan kerap kali dilakukan terhadap siswa di sekolah dengan 

berdalih untuk menumbuhkan kedisiplinan. Ada beberapa bentuk kekerasan yang 

umumya dialami siswa, antara lain kekerasan fisik, yaitu bentuk kekerasan yang 

mengakibatkan luka pada siswa, seperti dipukul dan dianiaya. Selain itu juga 

kekerasan psikis, yaitu kekerasan secara emosional yang dilakukan dengan cara 

menghina, melecehkan, mencela atau melontarkan perkataan yang menyakiti 



 

perasaan, melukai harga diri, menurunkan rasa percaya diri, membuat orang 

merasa hina, kecil, lemah, jelek, tidak berguna dan tidak berdaya. 

Kekerasan maupun diskriminasi di sekolah berdampak pada pembentukan 

karakter peserta didik. Untuk itu, pendidikan karakter sangatlah penting untuk 

diberikan kepada peserta didik. Pemerintah dalam hal ini, mencanangkan program 

sekolah ramah anak yang dilatarbelakangi adanya proses pendidikan yang masih 

menjadikan anak sebagai objek dan guru sebagai pihak yang selalu benar, mudah 

menimbulkan kejadinan bullying di sekolah/madrasah. 

Pendidikan karakter bukan saja karena tuntutan undang-undang dan peraturan 

pemerintah, tetapi juga oleh agama. Setiap agama mengajarkan karakter atau 

akhlak pada pemeluk-pemeluknya. Dalam agama islam sendiri, akhlak merupakan 

salah satu dari tiga kerangka dasar ajarannya yang memiliki kedudukan yang 

sangat penting, disamping kedua kerangka dasar lainnya yaitu aqidah dan syariah. 

Akhlak sering diidentikan dengan istilah , etika, moral, atau budi pekerti. Menurut 

ilmuwan Islam (Helmawati, 2017: 12) Al-Hafizh Ibnu Hajar menyatakan bahwa 

budi pekerti adalah mengatakan atau melakukan sesuatu yang terpuji, dan Al-

Junaid menyatakan bahwa budi pekerti adalah perangai yang baik. Pendidikan 

karakter diidentikan dengan perbuatan baik. Hasil dari perbuatan baik itu 

dinamakan kebajikan (Helmawati, 2017: 13). 

Dari hasil riset tersebut maka sangat penting untuk melakukan penelitian 

tentang  implementasi program sekolah ramah anak di sekolah . Penelitian ini 

berfokus pada pencarian data tentang  karakter peserta didik melalui program 

sekolah ramah anak. Berdasarkan pengamatan dan hasil riset tersebut penulis 



 

tertarik mengangkat masalah tersebut dalam skripsi dengan judul: "Implementasi 

Program Sekolah Ramah Anak  dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di 

SDN 38 Kota Ternate". 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang 

muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Adanya kekerasan yang terjadi di sekolah 

2. Adanya perilaku bullying terhadap peserta didik di SDN 38 Kota Ternate. 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini membatasi pada aspek pola pembentukan karakter pada peserta 

didik. Alasan membatasi dalam hal tersebut yaitu peserta didik yang mengalami 

kekerasan  dan hal-hal negatif lainnya yang dapat memicu fisik terluka dan psikis 

yang terganggu mengakibatkan perilaku  peserta didik menjadi buruk di lingkup 

sekolah maupun di luar sekolah. 

D. Rumusan Masalah 

Ditinjau dari identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi program sekolah ramah anak dalam 

pembentukan karakter peserta didik di SDN 38 Kota Ternate? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan karakter melalui 

program sekolah ramah anak di SDN 38 Kota Ternate? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi program sekolah ramah anak dalam 

pembentukan karakter peserta didik di SDN 38 Kota Ternate. 



 

2. Untuk mendeskripsikan Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan 

karakter melalui program sekolah ramah anak di SDN 38 Kota Ternate. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Bagi Siswa 

Dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya karakter dan akhlak 

yang baik untuk diri mereka sehingga dapat membangkitkan rasa tanggung 

jawab dan saling menghormati Antara satu dengan lainnya.  

2. Bagi Guru  

Dapat memberikan wawasan tentang pentingnya pendidikan karakter 

terhadap peserta didik serta menambah pengalaman dan dapat menjadi acuan 

dalam pelaksanaan pembelajaran. 

3. Bagi Peneliti 

a. Menambah pengetahuan mengenai program sekolah ramah anak dalam 

pembentukan karakter peserta didik di sekolah. 

b. Diharapkan dapat sebagai alat pengembangan diri dan menambah 

wawasan. Selain itu sebagai referensi yang berguna bagi peneliti ke 

depannya. 

 


