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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini yang akan dibahas adalah:  1) latar belakang, 2) rumusan 

masalah, 3) tujuan penelitian, 4) manfaat penelitian, dan 5) penegasan istilah. 

Untuk mengetahui lebih rinci mengenai bab ini, maka akan diuraikan lebih lanjut. 

1.1  Latar Belakang 

Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memberikan bekal 

pengetahuan, sikap maupun ketrampilan/keahlian guna mempersiapkan generasi 

mendatang sebagai modal kehidupan dirinya, maupun bangsa dan negara.  Hal ini 

sesuai dengan pendapat Nasution (2008), bahwa pendidikan merupakan investasi 

yang paling utama, bagi bangsa yang sedang berkembang, yang giat membangun. 

Melalui pendidikan, maka generasi mendatang akan menjadi sumber daya 

manusia handal, yang dapat dijadikan sebagai modal kehidupan, baik bagi dirinya, 

bangsa dan negara untuk mengisi pembangunan, dan siap menghadapi tantangan 

permasalahan di era global.  

Era globalisasi, manusia dihadapkan pada perubahan yang cepat. Suatu era 

yang ditandai adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat, yang membawa 

dampak sangat besar terutama bagi perkembangan peserta didik atau  pendidikan 

saat ini. Hal ini mendorong kita yang berada di lingkungan pendidikan untuk 

selalu aktif, kreatif, serta inovatif dalam menyusun program serta menata 

pendidikan secara menyeluruh demi tercapainya tujuan pendidikan nasional, 

yaitu: untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
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berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.  

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kita dihadapkan pada suatu kondisi 

dimana pendidikan harus dapat mempersiapkan peserta didik secara adaptif dan 

konstruktif di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Peserta didik di tingkat 

pendidikan dasar yang berada di tingkat SMP harus sangat diperhatikan, karena 

peserta didik yang berada di tingkat SMP adalah peserta didik yang sedang 

mengalami fase penemuan diri. Montessori menyatakan bahwa anak umur 12-18 

tahun sedang mengalami tahap tiga, yaitu suatu tahap penemuan diri dan 

kepekaan rasa sosial (Baharuddin, 2009). Dengan meletakkan landasan yang kuat 

kepada peserta didik di tingkat SMP diharapkan mampu membantu peserta didik 

untuk  tumbuh dan berkembang secara maksimal sehingga mampu menghadapi 

tantangan di era global. 

Di sisi lain, adanya perubahan pengelolaan sistem pemerintahan dari 

sentralisasi ke desentralisasi, yang membawa perubahan pula dalam pengelolaan 

pendidikan, yaitu berupa desentralisasi pendidikan, maupun otonomi  manajemen 

sekolah, maka kurikulum juga disesuaikan dengan kondisi saat ini. Sedangkan 

kurikulum yang disesuaikan adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang 

lebih di kenal KTSP. Yaitu kurikulum operasional yang disusun oleh tiap satuan 

pendidikan. Kurikulum yang diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL), dan Peraturan Menteri no. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. KTSP mulai diberlakukan tahun 

pelajaran 2006/2007 sampai saat ini. 
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 Adapun salah satu komponen dalam struktur dan muatan KTSP adalah 

kegiatan pengembangan diri. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 

kesempatan kepada peserta didik dalam mengembangkan serta mengkespresikan 

diri sesuai kebutuhan, bakat serta minat peserta didik dan kondisi sekolah. 

Kegiatan pengembangan diri difasilitasi atau dibimbing oleh konselor, guru, atau 

tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. 

Oleh karena setiap sekolah dapat menyusun program KTSP yang 

dilengkapi dengan program pengembangan diri sesuai dengan kemampuan serta 

kondisi sekolah,  maka outcome peserta didik yang dihasilkan setiap sekolah akan 

berbeda. Dengan demikian akan terjadi perbedaan yang semakin tajam antara 

sekolah yang melaksanakan pengembangan diri secara maksimal dan sekolah 

yang melaksanakan pengembangan diri belum maksimal. 

 Studi yang dilakukan oleh Suyoko (2008) tentang Analisis Program 

Pengembangan Diri yang dilakukan pada tingkat Pendidikan Dasar, yaitu di 

Kabupaten Blitar dan Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pelaksanaan pengembangan diri telah berjalan baik, namun pada umumnya masih 

terdapat kekurangan supporting system, baik perangkat lunak maupun perangkat 

keras. Perangkat lunak terjadi karena sebagian guru belum menyusun program, 

dan kurangnya kompetensi guru. Perangkat keras terjadi karena kurang dana dan 

sarana prasarana.  

Begitu pula studi yang dilakukan oleh Prasetyoningwati LY (2009) tentang 

Analisis Kebijakan Program Pengembangan Diri dalam Upaya Peningkatan 

Kecakapan Hidup Warga Belajar Paket B di Malang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan diri secara umum belum dapat 
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dilaksanakan secara maksimal, karena kurangnya minat peserta didik, terbatasnya 

dana kegiatan,  serta sarana prasarana yang belum memadai. 

Untuk itulah, peneliti memilih tema penelitian: yaitu Analisis 

Implementasi Pengembangan Diri Siswa di SMPN I Ngunut, dengan harapan 

bahwa penelitian yang dilakukan hanya di SMPN I Ngunut ini, yang cakupan 

wilayah lebih sempit, maka hasil penelitiannya diharapkan dapat mencerminkan 

pelaksanaan kegiatan pengembangan diri yang lebih obyektif. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana perencanaan program kegiatan pengembangan diri siswa di 

SMPN I Ngunut ? 

2) Bagaimana pelaksanaan  kegiatan pengembangan diri siswa di SMPN I 

Ngunut ? 

3) Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan 

pengembangan diri siswa di SMPN I Ngunut. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan adalah arah pedoman pelaksanaan kegiatan. Penelitian yang 

dilaksanakan ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui perencanaan program kegiatan pengembangan diri siswa 

di SMPN I Ngunut. 

2) Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pengembangan diri siswa di SMPN I 

Ngunut. 
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3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

kegiatan pengembangan diri siswa di SMPN I Ngunut. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian dapat dikatakan berhasil, apabila hasil penelitian yang 

dilakukan dapat memberi manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Adapun 

manfaat penelitian yang diharapkan adalah: 

1) Hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah kepustakaan pendidikan, 

khususnya mengenai implementasi pengembangan diri di sekolah, serta dapat 

dijadikan sebagai bahan acuan bagi mereka yang berminat untuk 

menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil fokus masalah dan 

sampel yang berbeda, sehingga hasil penelitian ini akan menjadi lebih berarti 

bagi kehidupan, baik kehidupan saat ini, maupun kehidupan di masa depan. 

2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi semua pihak, terutama  

sebagai praktisi pendidikan, sehingga dengan adanya program kegiatan 

pengembangan diri yang termuat dalam KTSP sekolah yang disesuaikan 

dengan visi, misi, dan tujuan sekolah, yang dapat di implementasikan di 

sekolah secara maksimal, maka hasil pendidikan akan semakin meningkat 

seperti yang diharapkan. 

 

1.5  Penegasan Istilah 

Penelitian yang dilakukan adalah tentang Analisis Implementasi 

Pengembangan Diri Siswa di SMPN I Ngunut. Sehubungan dengan itu, maka 

peneliti akan mendeskripsikan dan mempertegas arti dari kata-kata kunci, yaitu: 

analisis implementasi, dan pengembangan diri siswa  
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1)  Analisis Implementasi 

Istilah analisis dalam penelitian ini adalah mengacu pada arti analisis 

kebijakan menurut Dunn (2003), yaitu aktivitas menciptakan pengetahuan tentang 

dan dalam proses pembuatan kebijakan dengan meneliti sebab, akibat, dan kinerja 

kebijakan. Analisis kebijakan yang dimaksud adalah Analisis Kebijakan 

Pendidikan yaitu suatu prosedur yang rasional untuk menelaah secara kritis 

terhadap suatu isu-isu pendidikan, sehingga menghasilkan pemikiran terbaik yang 

merupakan informasi analisis dalam perumusan kebijakan pendidikan. 

Sedangkan Implementasi kebijakan pendidikan, yaitu aktualitas kebijakan 

pendidikan secara konkrit di lapangan. Kaitannya dengan penelitian ini, bahwa 

peneliti melakukan telaah terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan diri 

siswa di SMPN I Ngunut. Kegiatan pengembangan diri yang termuat dalam 

struktur KTSP sekolah, sesuai dengan visi, misi dan tujuan sekolah. Suatu 

kebijakan dapat dikatakan berhasil, apabila kebijakan tersebut telah 

diimplementasikan dilapangan sesuai dengan program.  

2) Pengembangan Diri Siswa 

Pengembangan diri siswa merupakan suatu kegiatan yang termuat dalam 

struktur dan muatan KTSP sekolah, sebagimana yang terdapat dalam Panduan 

Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan 

Menengah (BSNP,2006), bahwa pengembangan diri adalah kegiatan yang 

bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan 

dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta 

didik sesuai kondisi sekolah. Pengembangan diri dapat dilaksanakan melalui 

kegiatan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. 
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Dalam strukutur kurikulum SMP/MTs, pengembangan diri disajikan 

dengan alokasi waktu dua jam pelajaran. Pengembangan diri siswa dalam 

penelitian ini adalah kegiatan di luar mata pelajaran yang disusun oleh SMPN I 

Ngunut yang bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat serta kondisi sekolah 

melalui layanan konseling atau kegiatan ekstrakurikuler  yang dibimbing oleh 

konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang berkewenangan. Siswa adalah 

peserta didik yang terdaftar sebagai peserta didik di SMPN I Ngunut. Jadi 

kegiatan pengembangan diri ini untuk siswa atau peserta didik di SMPN I Ngunut.  

3) SMPN I Ngunut 

SMPN I Ngunut adalah sekolah yang dijadikan lokasi penelitian. SMPN I 

Ngunut termasuk pendidikan dasar, yaitu pendidikan yang menjadi landasan 

untuk pendidikan berikutnya.  Sekolah tersebut dijadikan lokasi penelitian, karena  

sekolah tersabut adalah Sekolah di Kabupaten Tulungagung yang dapat 

melaksanakan kegiatan pengembangan diri secara maksimal.  

SMPN I Ngunut adalah juga salah satu sekolah yang termasuk Sekolah 

Standar Nasional di wilayah kecamatan Ngunut, juga di wilayah Kabupaten 

Tulungagung. Namun sekolah tersebut merupakan satu-satunya sekolah yang 

berada di Korwil Timur Kabupaten Tulungagung, yang memiliki kegiatan 

pengembangan diri secara maksimal dan memiliki daya saing sekolah yang cukup 

tajam. Korwil Timur adalah koordinator wilayah  sekolah yang berada di 

Kabupaten Tulungagung bagian Timur. Wilayah tersebut meliputi empat 

kecamatan, yaitu: Ngunut, Sumbergempol, Kalidawir, dan Rejotangan. Lokasi 

SMPN I Ngunut berada di tengah antara empat kecamatan tersebut.  
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Sehubungan dengan itu, bahwa peserta didik yang berada di tingkat SMP 

adalah peserta didik yang sedang berada pada fase penemuan diri dan sedang 

mengalami masa perkembangan. Jadi dengan melakukan penelitian tentang 

Analisis Implementasi Pengembangan Diri Siswa di SMPN I Ngunut, diharapkan 

bahwa peneliti  akan mendapatkan khasanah pengetahuan tentang pengembangan 

diri untuk siswa di tingkat SMP, yang dapat bermanfaat baik bagi peneliti maupun 

bermanfaat untuk orang lain atau lembaga pendidikan yang melaksanakan 

kegiatan pengembangan diri untuk siswa, sehingga dapat meningkatkan prestasi 

peserta didik, sekolah maupun mutu pendidikan. 

 


