
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia 

pada umumnya dan anak pada khususnya. Sebenarnya pendidikan telah 

dilaksanakan sepanjang sejarah manusia, sebab pendidikan sendiri adalah 

perbuatan kodrati bagi manusia. peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian 

khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu 

pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar 

utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi. 

Untuk tatanan masyarakat yang sedang membangun dan mengalami 

pertumbuhan perubahan serta pembaharuan, mengkaji masalah yang 

menyangkut pembangunan manusia itu dari waktu ke waktu dan dari generasi- 

generasi akan selalu aktual dan menarik karena sifatnya yang dinamis. Ia 

menarik bukan karena pembangunan yang kita laksanakan adalah proses yang 

tidak pernah berahir dan semua unsur bangsa terlihat didalamnya. Tetapi lebih 

dari itu karena kita sadar bahwa manusia Indonesia merupakan titik pusat dari 

pembangunan nasional kita. 



 

 
 

Di era pembangunan dewasa ini, tuntutan akan pendidikan semakin 

meningkatkan intensitasnya, baik itu menyangkut upaya pemerataan 

kesempatan memperoleh pendidikan maupun relevasi pendidikan itu sendiri. 

Kedua hal tersebut sangat menunjang dalam kehidupan untuk memperoleh 

Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Peningkatan kwalitas pendidikan 

harus dipenuhi melalui peningkatan kualitas dan kesejateraan pendidikan dan 

tenaga kependidikan lainya, pembaharuan kurikulum sesuai dengan 

perkembangan  Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, tuntutan zaman dan tahapan 

pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih 

memadai. 

Pendidikan dan pelatihan memiliki pengaruh yang sangat penting 

terhadap pertumbuhan ekonomi melalui upaya pengembangan Sumber Daya 

Manusia. Pertumbuhan ekonomi sendiri memiliki kaitan lansung dengan 

penciptaan kesempatan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja terdidik 

dan terlatih. Pendidikan dan pelatihan memiliki perasarana dalam 

pengembangan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan kesempatan 

kerja baru yang tercipta tadi. 

Untuk dapat bersaing dalam kualitas Sumber Daya Manusia, maka 

perlu adanya bekal yang dapat diandalkan misalnya pendidikan. Masalah 

pendidikan baik di kota maupun di desa terhambat karena masalah kemiskinan 

sehingga mereka tidak dapat mengenyam bangku sekolah. Keadaan inilah 

yang memaksa anak usia sekolah terpaksa bekerja untuk mempertahankan 



 

 
 

hidupnya. Akan tetapi dapatkah mereka berkerjapada waktu jam-jam sekolah? 

Inilah yang menjadikan masalah dalam pemerataan kesempatan pendidikan. 

Berpegang pada itu semua setiap warga Negara berhak atas taraf 

kesejateraan yang layak serta berkewajiban ikut serta dalam dalam upaya 

mewujudkan kemakmuran rakyat. Dengan memperhatikan pokok-pokok 

kebijaksanaan tersebut. Pemberdayaan masyarakat harus di pandang sebagai 

upaya untuk mempercepat dan memperluas upaya penaggulangan kemiskinan 

pendidikan di desa maupun di kota melalui program SLTP Terbuka, sehingga 

secara efektif akan berdampak besar terhadap penaggulangan anak putus 

sekolah dan kemiskinan. Perlu kiranya pemerintah membuat atau 

mengupayakan model pendidikan yang memungkinkan mereka bersekolah 

tampa kehilangan kesempatan untuk tetap bekerja membantu orang tua.  

Di Indonesia banyak anak mulai bekerja pada usia yang masih sangat 

muda, yaitu pada usia enam tahun atau tujuh tahun dengan alasan untuk 

membantu meringankan beban orang tua (Depdiknas, 2004: 34).  

SLTP Terbuka adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang 

dirancang khusus untuk melayani para siswa pada usia 13-15 tahun yang tidak 

dapat mengikuti pelajaran seperti biasa pada SLTP reguler, karena alasan 

ekonomi, transportasi, kondisi geografis, atau kendala waktu untuk membantu 

orang tua bekerja, jenis pekerjaan dalam membantu orang tua yang mereka 

lakukan pada umumnya sesuai dengan kadar kemampuan menurut 

perkembangan mereka masing-masing di antaranya adalah membantu orang 

tua berkebun, bekerja di sawah, ladang, warung, menjajakan koran, menyemir 



 

 
 

sepatu, yang hasilnya mereka gunakan untuk menambah keuangan keluarga 

atau ditabung sendiri. Berbagai ragam kendala tersebut merupakan fenomena  

dan gambaran secara nyata dari kebanyakan siswa di SLTP Terbuka yang 

sebenarnya tetap berkeinginan untuk belajar hingga meraih jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi.  

Penyelenggaraan SLTP Terbuka yang mulai dirintis pada tahun ajaran 

1979/1980 merupakan perwujudan dari salah satu amanat Pembukaan UUD 

1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah 

Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut 

dipertegas lagi dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) yang menyatakan bahwa 

setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; ayat (2) pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang 

selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas) pada Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 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.  

Dengan di berlakukannya Wajib belajar 9 tahun oleh pemerintah, 

tujuan pendidikan SLTP pun diharapkan dapat dicapai secara  utuh 

sebagaimana mestinya, yaitu: memberikan bekal kemampuan dasar kepada 



 

 
 

peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota 

masyarakat, warga negara serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pendidikan menengah (Depdiknas, 2004: 3). 

Selain alasan kemiskinan. SLTP Terbuka diperlukan juga karena 

adanya ledakan kelulusan SD, Data statistik persekolahan dari tahun ke tahun 

menunjukkan, bahwa angka melanjutkan siswa yang dapat sampai ke jenjang  

perguruan tinggi  hanya sekitar 11,6%. Ini berarti, bahwa sebagian besar siswa 

(88,4%) tidak melanjutkan pendidikannya karena berbagai alasan (Depdiknas, 

2004: 6). 

Faktor lain yang turut mempertajam masalah ini adalah kurangnya 

tenaga pengajar yang berkualitas, dana,. Ruang belajar, dan fasilitas belajar. 

Banyak usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu 

usaha meningkatkan kapasitas sekolah yang ada, misalnya yang baru , 

pengadaan guru dengan program kilat, pengangkatan guru-guru baru serta 

peningkatan mutu guru. 

Akan tetapi usaha-usaha itu belum sepenuhnya dapat mengatasi 

masalah secara tuntas. Usaha yang ditempuh dengan mengangkat guru baru, 

meningkatkan mutu guru, menyediakan ruang kelas dan gedung sekolah 

barutentu saja dapat mengurangi masalah kurangnya daya tampung tersebut. 

Namun ada masalah lain, misalnya faktor sosial, ekonomi dan georgafis yang 

menyebabkan siswa tidak dapat mengikat pendidikan yang ada. Siswa yang 

tinggal di lokasi terpencil atau terisolasi, juga siswa yang harus bekerja pada 

jam-jam sekolah yang tersedia. Karena itulah dicari cara lain yang dapat 



 

 
 

dikembangkan secara tepat tampa banyak menimbulkan masalahdalam 

penyediaan biaya, tenaga guru yang berkualifikasi dan ruang-ruang belajar 

baru. 

Secara sitematis permasalahan yang ada di analisis dan dicarikan 

alternative pemecahannya, di kembangkan suatu sistem pendidikan terbuka 

tingkat SLTP yang disebut SLTP Terbuka. Sistem pendidikan ini diharapkan 

dapat menampung siswa yang tidak dapat melanjutkan ke sekolah yang ada 

karena alasan sosial, ekonomi dan geografis seperti tenaga pengajar, ruang 

belajar dan fasilitas belajar yang telah disediakan di masyarakat. Karena itu 

system ini dikembangkan relative cepat tampa menuntut disediakannya guru-

guru dan gedung-gedung sekolah khusus untuk SLTP Terbuka. 

Berangkat dari hal di atas, maka sangat memungkinkan bahwa di 

adakannya SLTP Terbuka sangatlah dibutuhkan. Dalam hal ini penulis 

mengambil judul ”Pemberdayaan Moral Remaja Melalui Program 

Pembelajaran Dan Keterampilan Di Sltp Terbuka” (studi kasus di SLTP 

Terbuka 1 Kota Malang), dengan alasan bahwa tujuan diselenggarakanya 

SLTP Terbuka ialah untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan, 

pemerataan pendidikan tingkat SLTP bagi lulusan SD yang karena alasan 

sosial, ekonomi,dan geografis yang tidak dapat mengikuti sekolah-sekolah 

biasa. 

 

 

 



 

 
 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang di atas maka ada beberapa pemasalahan   

yaitu : 

1. Bagaimana sistem pembelajaran di SLTP Terbuka 1 Kota Malang? 

2. Bagaimana sistem pemberdayaan remaja di SLTP Terbuka 1 di Kota 

Malang? 

3. Bagaimana status serta masa depan SLTP Terbuka 1 di Kota Malang. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang diharapkan yaitu untuk mengetahui sasaran 

yang ingin diperoleh dan dicapai penulis, sehingga penulis dapat kemukakan 

tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembelajaran di SLTP Terbuka 1 Kota 

Malang. 

2. Untuk mengetahui Program pemberdayaan remaja yang telah diberikan  

melalui keterampilan di SLTP Terbuka 1 di Kota Malang. 

3. Ingin mengetahui status serta program kedepannya di SLTP Terbuka 1 di 

Kota Malang. 

D. Kegunaan Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan : 

1. Secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan di jalur 

Pendidikan dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, 

khususnya penerapan konsep tentang Pembelajaran melalui keterampilan. 



 

 
 

2. Secara Praktis 

- Bagi Remaja 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai 

pendidikan, sehingga dapat wawasan, untuk menambah ilmu 

pengetahuan dan mengembangkan bakat, serta keterampilan dengan 

bekerja di waktu luang, dan nantinya dapat memberikan pembekalan 

awal bagi remaja dalam menghadapi dunia kemasyarakatan nantinya. 

- Bagi Lembaga Pendidikan 

Sebagai bahan masukan bagi SLTP Terbuka dalam menata sistem 

pendidikan agar sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman 

sehingga pelaksanaan program SLTP Terbuka berhasil serta dapat 

memenuhi harapan bangsa. sesuai dengan perkembangan dan tuntutan 

zaman. Tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua 

dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai 

macam keterampilan. Oleh karena itu dikirimkan anak ke sekolah. 

Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka 

diserahkan kepadanya. Karena itu sebagai sumbangan sekolah sebagai 

lembaga terhadap pendidikan. 

- Bagi Pemerintah 

Mengembangkan dan memperluas kesempatan pendidikan bagi anak 

putus sekolah dan anak dari keluarga kurang mampu. 

 

 



 

 
 

E. Penegasan Istilah 

1. Pemberdayaan  

Upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan 

motivasi dan membangkitkan sesadaran akan potensi yang dimilikinya 

serta berupaya untuk mengembangkannya (Gunawan S. 1997: 165) 

2. Remaja  

Masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa dimana anak-

anak memiliki masa pertumbuhan yang sangat pesat di semua organtubuh. 

Mereka beukan lagi anak-anak, baik dalam bentuk badan, cara berfikir dan 

bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Biasanya 

masa ini di mulai dari usia 12 tahun dan berahir pada usia 21 tahun 

(Zakiah D. 1973: 109). 

3. SLTP Terbuka 

SLTP Terbuka adalah sekolah lanjutan tingkat pertama yang didirikan 

dalam rangka pengentasan wajib belajar sembilan tahun oleh pemerintah, 

SLTP Terbuka disediakan untuk menampung siswa yang tidak mampu 

melanjutkan ke SLTP reguler dikarenakan masalah biaya dan masalah  

geografis tempat tinggal siswa yang terlalu jauh dengan SLTP 

biasa/reguler.   

4. Sistem Pembelajaran 

Pembelajaran atau proses belajar dan mengajar adalah perpaduan 

dari dua aktivitas yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Aktivitas 

mengajar yang menyangkut peranan seorang guru dalam konteks 



 

 
 

mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi harmonis antara pengajar 

dengan si pembelajar. Belajar merupakan suatu bentuk pertumbuhan atau 

perubahan pada diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara 

bertingkah laku yang baru, berkat pengalaman dan latihan (Hamalik, 1984: 

25).  

 


