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BAB I

PENDAHULUAN

Pada BAB I ini, akan dibahas mengenai : (1) Latar Belakang Masalah,

(2) Rumusan Masalah, (3) Tujuan Penelitian, (4) Manfaat Penelitian, (5)

Batasan Masalah Penelitian, (6) Penegasan Istilah.

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek penting dalam proses pendidikan adalah membangun

karakter anak didik. Karakter merupakan standar atau norma dan sistem nilai

yang terimplementasi dalam bentuk kualitas diri. Karakter diri dilandasi nilai-

nilai luhur, yang pada akhirnya terwujud di dalam perilaku. Dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (dalam Saleh 2012:41)

tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan fungsi dan tujuan

pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya

pendidikan di Indonesia. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk potensi peserta didik agar

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, keratif, mandiri dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggung jawab UU Sisdiknas Pasal 3

(dalam Wibowo 2013:35) . Tujuan pendidikan nasional merupakan rumusan

mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap

satuan pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional

menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Kemendiknas, (dalam Prayitno  2012:69). Sistem pendidikan nasional,
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menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan adalah salah satu usaha sadar dan sistematis dalam

mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan adalah juga suatu usaha

masyarakat 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. Dalam proses

pendidikan budaya dan karakter bangsa, secara aktif peserta didik

mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses internalisasi, dan

penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di

masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera,

serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat Kemendiknas

Balitbang (dalam Nashir 2013:35). Karakter secara koheren memancar dari

hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau

sekelompok orang (Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa tahun

2010-2025 (dalam Wiyono 2011:3).
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Melihat kondisi dan terjadinya penyimpangan pada kalangan remaja

saat ini, krisis  nilai budaya dan karakter bangsa dari masalah ketidak jujuran,

kekerasan, narkoba. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2010

selama tiga tahun terakhir ini kenakalan remaja terus mengalami

peningkatan. Mulai dari frekuensi hingga bentuk-bentuk kenakalan remaja itu

sendiri. Pada tahun 2007 sendiri tercatat sekitar 3.100 remaja kurang dari 18

tahun menjadi pelaku tindak pidana. Pada tahun 2008 kasus remaja yang

terlibat tindak pidana naik menjadi 3.300 kasus, dan tahun 2009 sebanyak

4.200 kasus (BPS, 2011). Penyalahgunaan narkoba di Indonesia diperkirakan

meningkat mencapai 2,3 persen, lebih mengkhawatirkan pengguna narkoba

usia 10-20 tahun meningkat hingga 2,5 persen. Tercatat pada tahun 2005,

pengguna narkoba sebanyak 1,75 persen meningkat menjadi 4,9 persen pada

tahun 2011 hasil riset Universitas Indonesia dan Badan Narkotika Nasional.

(Metronews diakses pada 17/12/13).

Uraian di atas menunjukkan bahwa penerapan pendidikan budaya dan

karakter bangsa dalam budaya sekolah sangat berpengaruh terhadap perilaku.

Kementerian Pendidikan Nasioanl Badan Penelitian dan Pengembangan

menyatakan, bahwa “Berdasarkan pengertian budaya, karakter bangsa, dan

pendidikan yang telah dikemukakan di atas maka pendidikan budaya dan

karakter bangsa dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-

nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka

memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai

tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warga
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negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif. Atas dasar pemikiran

itu, pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa sangat strategis

bagi keberlangsungan dan keunggulan bangsa di masa mendatang.

Pengembangan itu harus dilakukan melalui perencanaan yang baik,

pendekatan yang sesuai, dan metode belajar serta pembelajaran yang efektif.

Sesuai dengan sifat suatu nilai, pendidikan budaya dan karakter bangsa

adalah usaha bersama sekolah, oleh karenanya harus dilakukan secara

bersama oleh semua guru dan pemimpin sekolah, melalui semua mata

pelajaran, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya sekolah

Kemendiknas (dalam Nashir 2013:38).

Hasil riset tentang budaya sekolah menurut Valentin, dkk (dalam

Kurnia 2012:25), ditemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara

budaya sekolah dan pencapaian murid di sekolah, dan budaya sekolah dapat

dipahami melalui elemen-elemennya, yang terdiri dari beberapa hal : 1) Visi,

misi dan tujuan, nilai, kepercayaan, norma dan asumsi. 2) Ritual dan

seremoni. 3) Sejarah dan cerita. 4) Manusia dan hubungan. 5) Arsistektur,

simbol dan artifak.

Berbicara mengenai budaya sekolah tak lepas dari sebuah visi, misi

dan semboyan yang dijadikan tujuan dan nilai. Visi, misi dan semboyan pada

dasarnya mengambarkan harapan sekolah dimasa yang akan datang. Menurut

Deal (dalam Kurnia 2012:37), visi, misi dan semboyan berkaitan dengan

beberapa konsep: nilai, kepercayaan, norma, dan asumsi. Visi, misi dan

tujuan diibaratkan sebagai peta besar yang akan mengawal, membimbing dan
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memotivasi setiap warga sekolah untuk meraihnya. Bina Taruna Adi Loka

(Bintaraloka) kata ini diambil dari bahasa sansekerta yang mengandung arti

kata Bintaraloka yaitu “bina” yang berarti mendidik, “taruna” berarti generasi

muda, “adi” yang berarti terbaik, dan “loka” yang berarti tempat.

Berdasarkan makna kata tersebut, tampak jelas bahwa mengambarkan

sebagai tempat menempa generasi muda untuk menjadi manusia-manusia

terbaik.

Sarana yang diberikan sekolah sangat berpengaruh dalam membentuk

sikap dan kepribadian siswanya, hal ini sesuai dengan pengembangan budaya

sekolah yang positif dengan aktivitas disebut juga dengan ritual atau

seremoni. Terkait dengan penelitian ini dengan keadaan yang ada di SMP

Negeri 3 Malang yang memiliki prestasi baik lokal maupun nasional. Seperti

juara 3 badminton tingkat Kota Malang, juara 3 lomba strategi pembinaan

PMR tingkat Provinsi Jawa Timur dan kejuaraan catur Nasional dengan

menjadi juara 2. Hal ini tak terlepas dari semua pihak stake holder dalam

membentuk karakter bangsa sehingga siswa-siswi sudah meraih beberapa

prestasi. Akan tetapi, hasil observasi yang dilakukan peneliti di SMP Negeri

3 Malang masih menunjukkan bahwa masih adanya penyimpangan yang

dilakukan beberapa siswa misalnya datang sekolah terlambat, tidak lengkap

memakai perlengkapan saat upacara bendera, tidak mengikuti kegiatan

sekolah seperti kegiatan jum’at bersih, pemakaian gadget yang berlebihan

seperti handphone, laptop pada saat jam pelajaran dan pada saat kegiatan
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sekolah, plagiat atau copypaste dalam mengerjakan tugas sehingga menjadi

ketergantungan.

Berdasarkan kenyataan di atas peneliti tertarik mengadakan penelitian

dengan judul “Implementasi Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Dalam Budaya Sekolah “Bintaraloka” (Bina Taruna Adi Loka) Di SMP

Negeri 3 Malang” dengan tujuan mengetahui peran sekolah dalam

implementasi pendidikan budaya dan karakter bangsa melalui budaya

sekolah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa Dalam

Budaya Sekolah “Bintaraloka” (Bina Taruna Adi Loka) di SMP Negeri 3

Malang?

2. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi

Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa Dalam Budaya Sekolah

“Bintaraloka” (Bina Taruna Adi Loka) di SMP Negeri 3 Malang?

3. Apakah solusi untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Pendidikan

Budaya Dan Karakter Bangsa Dalam Budaya Sekolah “Bintaraloka” (Bina

Taruna Adi Loka) di SMP Negeri 3 Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan Implementasi Pendidikan Budaya

Dan Karakter Bangsa Dalam Budaya Sekolah “Bintaraloka” (Bina Taruna

Adi Loka) di SMP Negeri 3 Malang?
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2. Untuk Mengetahui dan mendiskripsikan faktor pendukung dan faktor

penghambat dalam Implementasi Pendidikan Budaya Dan Karakter

Bangsa Dalam Budaya Sekolah “Bintaraloka” (Bina Taruna Adi Loka) di

SMP Negeri 3 Malang?

3. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan upaya untuk mengatasi faktor

penghambat dalam Implementasi Pendidikan Budaya Dan Karakter

Bangsa Dalam Budaya Sekolah “Bintaraloka” (Bina Taruna Adi Loka) di

SMP Negeri 3 Malang?

1.4 Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahan persepsi ataupun pembahasan yang melebar

dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Batasan

masalah pada penelitian ini adalah “Implementasi Pendidikan Budaya Dan

Karakter Bangsa Dalam Budaya Sekolah “Bintaraloka” Di SMP Negeri 3

Malang” berupa iklim budaya sekolah, kegiatan ekstrakurikuler dan fasilitas

wahana yang berhubungan dengan upaya penerapan budaya sekolah dalam

mengembangkan karakter dan budaya bangsa.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

kajian di SMP Negeri 3 Malang dalam meningkatkan kesadaran

terhadap nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dalam budaya sekolah

“Bintaraloka” (Bina Taruna Adi Loka).
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1.5.2 Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya sebagai

berikut :

a. Penulis

Merupakan sarana belajar untuk mengetahui lebih dalam tentang

materi penelitian yang telah dipilih, dimana nantinya bisa menjadi

bahan untuk melatih dan mengasah watak dan perilaku diri penulis

dalam menjalani aktivitas hidup keseharian dan sebagai bahan

untuk pembelajaran diri terhadap nilai-nilai luhur mengenai

karakter dan budaya bangsa dalam berkehidupan sosial. Dalam

kehidupan sosial, tumbuh suatu kepentingan diantara individu-

individu manusia yang harus dipertimbangkan sisi egoisitas

manusia yaitu antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain.

b. Siswa

Sebagai bahan pengetahuan dan pemahaman untuk menumbuhkan

sebuah kesadaran sikap mengenai pengaruh hal-hal yang negatif

yang membuat nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang

ditanamkan dalam budaya sekolah sudah mulai surut. Sehingga

dengan adanya penelitian ini dapat berkonstribusi menyelamatkan

siswa sebagai tunas bangsa agar menjadi penerus atau pewaris

bangsa dan Negara ini.
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c. Sekolah

Sebagai bahan kajian revisi dan evaluasi dalam mengembangkan

dan meningkatkan mutu akademik sekolah dalam Implementasi

Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa Dalam Budaya Sekolah

“Bintaraloka” (Bina Taruna Adi Loka) Di SMP Negeri 3 Malang.

Semua ini terlihat melalui sarana yang ada seperti berupa iklim

budaya sekolah, kegiatan ekstrakuler dan fasilitas wahana yang

berhubungan dengan upaya penerapan budaya sekolah dalam

mengembangkan karakter dan budaya bangsa dilingkungan SMP

Negeri 3 Malang. Selain itu juga mengembangkan nilai-nilai

budaya yang ada di SMP Negeri 3 Malang. Sehingga dengan

adanya pengembangan dan peningkatan mutu dari segi akademik

diharapkan dapat mencetak lulusan siswa yang berkarakter tangguh

terhadap pengaruh modernisasi.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Menjadi referensi penelitian berikutnya baik pengetahuan secara

teoritis maupun secara praktis tentang “Implementasi Pendidikan

Budaya Dan Karakter Bangsa Dalam Budaya Sekolah

“Bintaraloka” (Bina Taruna Adi Loka) Di SMP Negeri 3 Malang”

untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat menemukan suatu

cara yang lebih strategis dalam mengembangkan karakter dan

budaya bangsa dilingkungan persekolahan.
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1.6 Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah

pahamanan dalam menginterpretasikan istilah-istilah yang terdapat dalam

judul skripsi, maka perlu diberikan penegasan istilah sebagai berikut :

1.6.1 Implementasi

Implementasi suatu perbuatan mempraktekan sebuah teori, metode,

dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan

yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana

dan tersusun sebelumnya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia : 1999).

Harsono (2012.67) menyatakan bahwa Implementasi adalah suatu

proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan dari politik ke

dalam administrasi pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan

suatu program.

1.6.2 Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Budaya dan karakter bangsa dimaknai sebagai pendidikan yang

mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta

didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya,

sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang religius, nasionalis,

produktif dan kreatif.

Menurut Sapriya (dalam Rahmat 2010:314) Pembagunan karakter

bangsa “identik dengan istilah national character building yaitu suatu

proses membina, memperbaiki, dan mewaris warga Negara dengan konsep

dan perilaku dan nilai luhur budaya Indonesia yang menjiwai oleh nilai-
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nilai Pancasila dan UUD 1945 sehingga mempribadi ke dalam diri individu

warga negara Indonesia.

1.6.3 Budaya Sekolah

Budaya sekolah adalah merupakan suatu pola asumsi-asumsi dasar,

nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang dipegang

bersama oleh seluruh warga sekolah, yang diyakini dan telah terbukti dapat

dipergunakan untuk menghadapi berbagai problem dalam beradaptasi

dengan lingkungan yang baru dan melakukan integrasi internal, sehingga

pola nilai dan asumsi tersebut dapat diajarkan kepada anggota dan generasi

baru agar mereka memiliki pandangan yang tepat bagaimana seharusnya

mereka memahami, berfikir, merasakan, dan bertindak menghadapi

berbagai situasi dan lingkungan yang ada (Zamroni, 2011:297).

1.6.4 Bintaraloka (Bina Taruna Adiloka)

Bina Taruna Adiloka (Bintaraloka) diambil dari bahasa sansekerta yaitu

“Bina” yang berarti mendidik, “Taruna”berarti generasi muda, “Adi” yang

artinya terbaik, dan “Loka” sasana atau tempat (http://www.smpn3-

mlg.sch.id diakses pada 13 desember 2013 ).


