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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini diawali dengan latar belakang yang dijadikan sebagai gambaran dasar dalam 

mengambil dan memilih judul tesis ini. Selain deskripsi umum sebagai latar belakang, 

terdapat fokus penelitian yang dijadikan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini. Pada 

bab ini, juga terdapat tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah 

sebagai penjelas dari makna pada judul tesis. 

A. Latar Belakang   

Secara garis besar, lingkungan memiliki nilai fisiologis, psikologis, dan ekonomi 

yang sangat besar. Baik langsung maupun tidak langsung manfaat lingkungan telah 

dirasakan. Sebaliknya kerusakan lingkungan berakibat kerugian fisiologis, psikologis, 

dan ekonomi yang sangat besar pula. Di dalam pengembangan pendidikan, yang sangat 

penting diutamakan adalah bagaimana sekolah bisa merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi dari segala aktivitas program yang sudah direncanakan dapat berjalan 

dengan sistematis, efektif, dan efisien. Keberhasilan sebuah sekolah terdapat di 

dalamnya suasana yang sehat, aman, nyaman dalam setiap aktivitas kerja dan nonkerja. 

Mengoptimalkan pebelajaran siswa di lingkungan sekolah adalah tujuan yang 

sangat intens untuk mencapai sekolah yang berkualitas dan yang sesuai dengan hakikat 

dari pendidikan. Sedangkan yang menjadi dasar dalam mengoptimalkan pembelajaran 

siswa adalah dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia (yang memadai) untuk 

mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Tanggung jawab sekolah untuk 

mengoptimalkan lingkungan pembelajaran siswa adalah tuntutan lembaga pendidikan, 

baik yang bersifat sentralisasi dan desentralisasi. Hal tersebut, sebagaimana dalam 

sistem pengendalian internal di lingkungan pendidikan yang merupakan bagian dari 
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upaya penguatan tata kelola dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 tentang rencana strategis 

pembangunan pendidikan nasional tahun 2010–2014 merupakan pedoman bagi setiap 

penyelenggara pembangunan dan pengembangan pendidikan di pusat dan sebagai acuan 

bagi setiap penyelenggara pembangunan dan pengembangan pendidikan di daerah. 

Terkait dengan Peraturan Pemerintah di atas, dalam pengembangan pendidikan di 

sekolah, terdapat himbauan untuk mengelola lingkungan yang sehat, sebagaimana pada 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 57 tahun 2009 tentang pemberian 

bantuan pengembangan sekolah sehat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. 

Nilai yang terkandung dalam rekonstruksi lingkungan sekolah diantaranya; 

Pertama, lingkungan fisik sekolah. Fisik sekolah adalah alat atau media belajar siswa. 

Sedangkan lingkungan fisik sekolah diantaranya; lapangan sekolah, ruangan sekolah, 

meja bangku sekolah, dan benda-benda ringan maupun berat dalam ruangan. Kedua, 

rekonstruksi nilai lingkungan sosial sekolah diantaranya interaksi guru dengan guru, 

guru dengan siswa, siswa dengan siswa, serta interaksi sekolah dengan yang ada di luar 

lingkungan sekolah yaitu masyarakat atau orangtua siswa. Ketiga, rekonstruksi 

lingkungan budaya sekolah adalah sekolah yang mempunyai kerjasama, keadilan, 

religious, jujur, toleransi, disiplin, demokratis, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, 

peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan sebagainya.  

Tingkat kemajuan sekolah, baik yang ada di daerah-daerah modern, maju, dan 

berkembang adalah bilamana sekolah lebih mengutamakan dari nilai lingkungan 

sekolah. Nilai lingkungan sekolah adalah mulai dari penataan sekolah, interaksi guru 

dengan antar guru, siswa dengan siswa, kurikulum (pelaksanaan dan memperhatikan 
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kurikulum), memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah yang ada, bersosialisasi kepada 

orangtua siswa (humas), dan penanaman nilai-nilai budaya sekolah. 

Berangkat dari masalah yang ada di lingkungan sekolah SMK Tunas Bangsa 

Malang yang dijadikan sebagai das sain dalam penelitian ini. Setelah peneliti melakukan 

observasi dan pengamatan di sekolah SMK Tunas Bangsa Malang, maka sekolah SMK 

Tunas Bangsa Malang secara ideal belum memenuhi dari program-program atau produk-

produk secara teoritis tentang; Pertama, rekonstruksi lingkungan fisik sekolah, secara 

pandangan peneliti, di objek penelitian belum sepenuhnya merekonstruksi dari 

lingkungan fisik sekolah diantaranya; fasilitas belajar dalam ruang kelas, perlengkapan 

dalam pengelolaan halaman sekolah, dan termasuk alat bantu mengajar yang akan 

digunakan oleh semua guru sebagai media belajar dan pembelajaran. Kedua, 

rekonstruksi lingkungan sosial sekolah, di sekolah sudah terdapat sosial dalam bentuk 

interaksi antara siswa dengan siswa, guru dengan guru, dan warga sekolah dengan 

masyarakat, namun dari hasil pemahaman peneliti, sekolah belum sepenuhnya dan dapat 

merekonstruksi atau mengembangkan lingkungan sosial sekolah yang ideal. Ketiga, 

rekonstruksi lingkungan budaya sekolah di SMK Tunas Bangsa Malang sudah 

mempunyai buku untuk menanamkan nilai budaya dalam sekolah yang akan selalu 

diharapkan, namun dari hasil rangkuman penulis secara teoritis (sebagai rekonstruksi), 

dapat dikatakan bahwa sekolah SMK Tunas Bangsa Malang masih belum lengkap untuk 

melengkapi dari isi buku sebagai penanaman nilai-nilai budaya sekolah. 

Latar belakang penulis mengambil tema tentang rekonstruksi lingkungan sekolah 

dalam mengoptimalisasi pembelajaran siswa ini adalah karena lingkungan mempunyai 

angka dan nilai yang sangat signifikan dan berpengaruh dalam setiap proses yang secara 

umumnya proses segala aktivitas, dan lebih utamanya dalam peningkatan atau 
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pengembangan prestasi siswa dan guru. Dalam pengkajian mengenai lingkungan yang 

bersifat multidimensi dalam semua bidang ilmu, baik secara teoritis ilmu teologi, 

filsafat, yuridisial, dan sebagainya dibahas secara serius, baik itu dalam manfaat, 

pengaruh, serta timbal-balik antara keduanya (manusia dan lingkungan) adalah sebagai 

pengkayaan yang dijadikan sebagai instrument atau program-program dalam 

rekonstruksi untuk penelitian. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dapat 

dirumuskan yaitu “Rekonstruksi Lingkungan Sekolah dalam Mengoptimalkan 

Pembelajaran Siswa di SMK Tunas Bangsa Malang”. 

B. Fokus Penelitian 

Apabila diidentifikasi permasalahan mengenai rekonstruksi lingkungan sekolah, 

maka dapat dirumuskan  permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah perlunya 

merekonstruksi lingkungan sekolah dalam mengoptimalkan pembelajaran siswa di SMK 

Tunas Bangsa Malang. Adapun sub fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana rekonstruksi lingkungan fisik sekolah dalam mengoptimalkan 

pembelajaran siswa di SMK Tunas Bangsa Malang? 

2. Bagaimana rekonstruksi lingkungan sosial sekolah dalam mengoptimalkan 

pembelajaran siswa di SMK Tunas Bangsa Malang? 

3. Bagaimana rekonstruksi lingkungan budaya sekolah dalam mengoptimalkan 

pembelajaran siswa di SMK Tunas Bangsa Malang? 

C. Tujuan 

Dengan melakukan penelitian mengenai rekonstruksi lingkungan sekolah dalam 

mengoptimalkan pembelajaran siswa, dengan harapan (1) dapat mengetahui tentang 

rekonstruksi lingkungan fisik sekolah dalam mengoptimalkan pembelajaran siswa di 

SMK Tunas Bangsa Malang; (2) untuk dapat mengetahui rekonstruksi lingkungan sosial 



5 
 

sekolah dalam mengoptimalkan pembelajaran siswa di SMK Tunas Bangsa Malang; dan 

untuk (3) mengetahui rekonstruksi lingkungan budaya sekolah dalam mengoptimalkan 

pembelajaran siswa di SMK Tunas Bangsa Malang.  

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan atau bermanfaat untuk, penulis, 

guru, kepala sekolah, dan para pengambil kebijakan serta semua pihak yang mempunyai 

perhatian tentang kajian pendekatan ini.  

Secara praktis, kepada penulis dapat meberikan kontribusi ilmu pengetahuan yang 

sangat berarti tentang pendekatan deskriptif rekonstruksi lingkungan sekolah secara 

teoritis, dan peraktis. Untuk sekolah Tunas Bangsa Malang Jawa Timur khususnya hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk menunjang atau meningkatkan 

kemampuan prefesionalnya disamping mengkaji ulang apa-apa yang telah dilakukan 

selama ini. Sedangkan untuk para pengambil kebijakan khususnya yang terkait dengan 

rekonstruksi lingkungan sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai target yang 

diinginkan dalam menerapkan belajar yang dapat dicapai dengan baik. 

E. Penegasan Istilah 

Di bawah terdapat beberapa istilah di dalam penelitian yang memerlukan 

penegasan arti, agar tidak terjadi perbedaan pendapat. Istilah-istilah tersebut seperti: 

1. Rekonstruksi adalah penyusunan kembali atau mendeskripsikan program-program 

yang ideal tentang lingkungan sekolah dalam meningkatkan proses belajar. 

2. Lingkungan adalah tempat dimana aktivitas dan interaksi berjalan. 

3. Mengoptimalkan adalah usaha untuk meningkatkan dan memperbaiki kekurang-

kekurangan dari yang sudah dilakukan untuk mencapai keberhasilan.  

4. Pembelajaran adalah proses memberikan pelajaran kepada siswa untuk belajar. 


