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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan

nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di

Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya

potensi 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”. Tujuan

pendidikan nasional itu 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.

Pentingnya budaya sekolah atau hubungan budaya sekolah dengan

keberhasilan pendidikan telah banyak dikemukakan oleh para pakar manajemen

pendidikan. Sergiovanni (2001) yang mengemukakan bahwa budaya sekolah

(school culture) merupakan faktor penting dalam membentuk siswa menjadi

manusia yang optimis, berani tampil, berperilaku kooperatif,  serta berkecakapan

personal dan akademik.
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Menurut Djohar (2006), bahwa budaya sekolah dapat dinyatakan sebagai

budaya akademik yang terstruktur, yang mengembangkan kompetensi intelektual

peserta didik. Tetapi didalamnya juga terdapat sosial budaya dan psikologis.

Budaya dibentuk ketika komponen pendidikan saling berinteraksi satu

sama lain, baik faktor internal maupun eksternal sekolah. Sehingga, sekolah

memiliki budaya sekolah yang berbeda-beda. Sekolah merupakan suatu sistem

yang terdiri dari berbagai unsur yang membentuk satu kesatuan yang utuh. Di

sekolah terdapat berbagai macam sistem sosial yang berkembang dari sekelompok

individu yang saling berinteraksi. Pola dan tujuan yang saling berinteraksi

tersebut saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar sehingga

membentuk suatu perilaku yang baik atau buruk dari hasil hubungan individu

dengan individu maupun dengan lingkungannya.

Untuk itu, sekolah perlu menyadari keberadaan berbagai macam budaya

sekolah dengan sifat yang positif dan negatif dimana nilai-nilai dan keyakinan

tidak akan hadir dalam waktu singkat. Salah satu contoh sekolah yang memiliki

budaya sekolah yang unik yang memiliki tujuan dalam membangun karakter

siswa dan mempersiapkan siswa mencapai keberhasilan akademis adalah Sekolah

Dasar Negeri Pagentan 02 Singosari, yang terletak di Jl. Kartanegara Kec.

Singosari. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang memiliki budaya

sekolah yang unik, budaya sekolah yang kokoh dan tetap eksis sampai sekarang.

Dengan budaya sekolah yang tetap eksis sampai sekarang dengan tujuan

dan fungsi sebagai penanaman nilai-nilai positif guna mendukung kualitas siswa-

siswinya terutama bidang akademis yang didukung dengan berbagai macam

fasilitas yang menunjang proses belajar mengajar, sehingga dapat memberikan
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pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian atau prestasi belajar siswa-siswi

SDN Pagentan 02.

Kajian mengenai budaya sekolah dalam penelitian dengan mengambarkan

bentuk budaya sekolah yang ada di SDN Pagentan 02 Singosari juga berusaha

melihat dan menggambarkan  nilai-nilai sebagai inti budaya yang tidak terlihat

karena nilai merupakan landasan bagi pemahaman, sikap dan motivasi serta acuan

seseorang atau kelompok dalam memilih suatu tujuan atau tindakan. Aspek nilai

yang merupakan inti dari budaya sekolah inilah yang kemudian dapat

dimanifestasikan dalam bentuk budaya nyata yang dapat diamati berdasarkan

perilaku siswa-siswi maupun warga sekolah berdasarkan nilai-nilai, asumsi dan

keyakinan. Oleh sebab itu, sangat penting untuk dapat memahami ciri-ciri budaya

sekolah, karena hal tersebut dapat membantu memberikan tindakan secara nyata

dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan sekolah.

Dari penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa budaya sekolah dapat

berpengaruh pada prestasi belajar anak. Kenyataan di lapangan bahwa budaya

sekolah memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Peran yang

diberikan, bisa menjadi pendukung prestasi belajar siswa tetapi juga berpotensi

tidak mendukung prestasi belajar siswa. Hal ini berarti terdapat masalah terhadap

peran budaya sekolah antara lain : Bagaimana budaya sekolah di SDN Pagentan 02

Singosari, bagaimana perannya dalam mendukung prestasi belajar siswa serta faktor apa

saja dari budaya tersebut yang mendukung prestasi belajar siswa.
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1.2. Rumusan Masalah

Penelitian tentang Peran Budaya Sekolah Dalam Mendukung Prestasi

Belajar Siswa di SDN Pagentan 02 Singosari ini berfokus pada permalahan yang

dirumuskan sebagai  berikut:

a. Bagaimana budaya sekolah yang ada di SDN Pagentan 02 Singosari?

b. Bagaimana peran budaya sekolah dalam mendukung prestasi  belajar

siswa di SDN Pagentan 02 Singosari?

c. Faktor apa saja dari budaya sekolah yang mendukung prestasi belajar

siswa SDN Pagentan 02 Singosari?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan di SDN Pagentan  02 Singosari ini mempunyai

tujuan penelitian, yaitu:

a. Mendiskripsikan budaya sekolah di SDN Pagentan 02 Singosari.

b. Menganalisis budaya sekolah di SDN Pagentan 02 Singosari yang

berperan sebagai pendukung prestasi belajar siswa.

c. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat budaya sekolah

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa SDN Pagentan 02 Singosari.

1.4. Mamfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih

bagi ilmu pengetahuan dan secara khusus diharapkan di bidang:

1.4.1.Akademis

Dari hasil penelitian diharapkan nantinya dapat berguna, yaitu sebagai

berikut:
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a. Memberikan penjelasan dan gambaran secara mendalam mengenai

budaya sekolah yang ada di SDN Pagentan 02 Singosari.

b. Memberikan sumbangan pengetahuan dan temuan data yang empiris bagi

dunia pendidikan, khususnya masyarakat guru pendidikan sekolah dasar,

sehingga diharapkan mampu memberikan khasanah bagi perkembangan

ilmu pendidikan dan teori-teori yang relevan yang dapat digunakan

sebagai kerangka konseptual dan pemikiran dalam penelitian ini.

c. Mampu menjadi kajian ilmiah untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2. Praktis

Secara umum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi

mengenai budaya sekolah di SDN Pagentan 02 Singosari. Serta memberikan

informasi mengenai manfaat budaya sekolah dalam mendukung prestasi belajar

siswa, memberikan informasi lain terkait budaya sekolah di SDN Pagentan 02

Singosari dan memberikan pemahaman yang lebih kaya mengenai budaya sekolah

yang efektif dan efisien dalam menjamin peningkatan prestasi belajar. Sebab,

budaya sekolah merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam karena

budaya sekolah merupakan hal yang sangat penting yang berhubungan dengan

segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekolah. Sehingga perlu untuk

mendapatkan suatu perhatian khusus dari semua warga sekolah guna mendukung

kelancaran dan kemajuan mutu pendidikan di sekolah khususnya.

1.5. Definisi Operasional

a. Budaya Sekolah adalah segala aktivitas di sekolah yang pada

kebiasaannya dilakukan warga sekolah khususnya siswa terkait perilaku

sehari-hari di sekolah.
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b. Peran budaya sekolah dalam hal ini adalah peran budaya sekolah yang

mendukung peningkatan prestasi siswa di sekolah.

c. Prestasi siswa adalah hasil belajar siswa di sekolah yang merupakan

target dan tujuan pembelajaran di sekolah.


