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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang diciptakan untuk

membentuk sebuah karakter anak bangsa. Pendidikan dasar dapat dikatakan

sebagai modal awal anak untuk mengembangkan kemampuannya ke hal yang

lebih luas di jenjang pendidikan berikutnya. Pendidikan dasar dapat dikatakan

berhasil bukan hanya pada nilai kelulusan yang baik, tetapi anak juga budi pekerti

yang baik. Budi pekerti anak terbentuk karena pembiasaan pada anak untuk

melakukannya agar pembiasaan tersebut menjadi bagian dari dirinya. Pendidikan

dasar merupakan salah satu pemegang peran dalam penanaman budi pekerti pada

anak selain keluarga, karena pada pendidikan dasar anak akan belajar berbagai hal

yang belum dipelajari sebelumnya di rumah. Maka, dalam pendidikan dasar harus

terbentuk lembaga pendidikan yang memiliki lingkungan, suasana, sarana dan

prasarana yang baik guna mendukung proses pembelajaran dan pengembangan

potensi anak.

Suasana atau kondisi merupakan iklim (KBBI), jika suasana atau kondisi

ini jika dikaitkan dengan sekolah maka akan menjadi iklim sekolah. Fauziah

(2016:37) menjelaskan bahwa, iklim sekolah merupakan suatu kondisi dimana

keadaan sekolah dan lingkungannya dalam keadaan yang sangat aman, nyaman,

damai dan menyenangkan untuk kegiatan belajar mengajar. Sejalan dengan

beberapa pernyataan ahli, Wilson (dalam Maghfiroh dan Rachmawati, 2010:3)

yang menyebutkan bahwa sekolahlah tempat anak menanamkan kemampuan-

kemampuan interpersonal, menemukan dan menyaring kekuatan dan perjuangan
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atas kemungkinan-kemungkinan sesuatu yang melukai mereka. Mengkaji tentang

iklim sekolah dirasa perlu untuk mengetahui bagaimana tepatnya iklim sekolah

dibentuk oleh setiap sekolah agar setiap anak yang belajar dapat memaksimalkan

perkembangan potensi dengan sebaik mungkin untuk terciptanya manusia yang

seutuhnya.

Memaksimalkan potensi anak diperlukan untuk setiap jenjang pendidikan,

utamanya jenjang pendidikan dasar. Masa sekolah dasar dikenal dengan masa

akhir kanak-kanak (late childhood). Masa akhir kanak-kanak yaitu pada usia 6-12

tahun, ditandai oleh kondisi yang sangat mempengaruhi penyesuaian pribadi dan

penyesuaian sosial anak (Hurlock, 1980:146). Masa ini merupakan waktu

terjadinya perkembangan dan pertumbuhan pada diri anak. Umumnya

perkembangan yang terlihat adalah perkembangan ketrampilan anak,

perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan ketrampilan yang biasa

dilihat adalah ketrampilan menggunakan tangan, kaki, dan berbicara sedangkan

perkembangan sosial dan emosional anak yang terlihat kentara dengan dengan

berbagai sikap yang ditunjukkan anak, menangis, marah, bekerjasama, berkumpul

dan berbagai sikap lain.

Saat ini banyak kita temukan anak-anak seusia 6-12 tahun mengalami

perkembangan yang buruk dalam hidupnya. Seringkali anak-anak tidak ada rasa

segan atau sungkan kepada orang lain dalam berperilaku. Mereka sudah

kehilangan bagaimana bersikap yang baik dengan norma-norma yang ada. Anak

mudah meluapkan amarahnya terhadap orang lain tanpa mempedulikan

pandangan masyarakat, dan tidak berinteraksi sosial baik dengan oranglain.

Sejalan dengan data Pusat Pengendalian Gangguan Sosial DKI Jakarta bahwa
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pada 2009 terdapat 0,08% atau 1.318 dari 1.647.835 siswa SD, SMP, dan SMA di

DKI Jakarta terlibat tawuran, dan angka ini meningkat dari tahun-tahun

sebelumnya (Unayah dan Sabarinah, 2015:122). Dilansir dari surat kabar

(kompas, 2009 dalam Maghfirah dan Rachmawati, 2010) Yogyakarta sebagai kota

pelajar sangat mencengangkan bahwa, kasus bullying termasuk yang paling tinggi

untuk tingkat SMP dan SMA sebanyak 70,65% dibandingkan Jakarta dan

Surabaya. Hal ini merupakan masalah bersama untuk mencari jalan terbaik dalam

membentuk kepribadian.

Supriadi (2010:51) menjelaskan bahwa, setiap krisis timbul di atas krisis-

krisis sebelumnya. Keberhasilan mengatasi setiap tantangan bergantung pada

pemecahan yang sehat atas tantangan yang terjadi sebelumnya. Anak yang dalam

proses peniruan, akan menirukan bagaimana orang dewasa dalam menyelesaikan

masalah-masalah yang dihadapinya dapat dikatakan apa yang dilihat akan

dilakukan pula oleh anak. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf

dan Sugandi (2012:64), bahwa kemampuan orang tua atau guru dalam

mengendalikan emosinya sangatlah berpengaruh. Apabila anak dikembangkan di

lingkungan yang suasananya stabil, maka perkembangan emosionalnya anak

cenderung stabil dan sehat, begitu pula sebaliknya.

Utari, dkk (2013:23) yang menyatakan bahwa sekolah sebagai learning

community memerlukan dukungan berupa iklim positif, dengan iklim sekolah

yang positif masing-masing anggota sekolah akan terdorong untuk berbagi dan

bekerjasama. Sehubungan dengan pembahasan perkembangan sosial dan

emosional merupakan hasil atau akibat dari iklim sekolah yang terbentuk. Jika,

iklim sekolah terbentuk secara positif maka perkembangan emosional dan sosial
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masing-masing anggota sekolah juga terbentuk secara positif, begitu pun

sebaliknya. Apabila hal tersebut terlaksana dengan baik anak akan terbiasa

mengendalikan emosinya. Sebaliknya, luapan emosi anak yang tidak dapat

dikendalikan dengan baik, maka dampak sosial yang didapatkan adalah reaksi dari

orang-orang disekitarnya yang mengetahui akan menolak atau membuat hukuman

sosial tersendiri untuk anak. Anak akan kehilangan rasa kepercayaan diri dalam

menjalin interaksi-interaksi sosialnya, melihat penolakan atas dirinya.

Anak yang dapat memahami persoalan di atas akan mengerti bahwa apa

yang dilakukannya merupakan perbuatan yang salah, akan tetapi jika sebaliknya

anak akan merasa bahwa dirinya paling benar dalam mengungkapkan perasaan

dengan sikap-sikap yang cenderung ditolak oleh masyarakat. Perilaku-perilaku

yang buruk dibiarkan tanpa adanya penanganan lebih lanjut maka yang terjadi

adalah anak tersebut akan menjadi anak yang sama saat dewasa, atau bahkan

menjadi lebih buruk dalam pengontrolan emosi nantinya. Cenderungnya anak juga

akan memiliki kemampuan untuk bersosialisasi yang buruk karena faktor

pengontrolan emosi dirinya yang buruk pula. Hubungan interaksi anak dengan

lingkungan akan sejalan dengan bagaimana anak mengontrol emosinya.

Anak akan terus berkembang seiring dengan bertambah usianya, dan juga

lingkungannya semakin meluas. Jika tidak segera ditangani dan diarahkan dengan

benar dalam mengungkapkan emosional diri ditakutkan ke depannya anak akan

semakin sulit untuk mengendalikan emosional dirinya. Anak di harapkan mampu

mengendalikan emosi dengan melakukan hal-hal positif pada umumnya dan anak

diharapkan dapat membangun komunikasi atau interaksi sosial yang baik dalam

masyarakat.
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Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara awal yang telah

dilakukan peneliti pada tanggal 30 April 2016 di SDN Dadaprejo 01 Batu, salah

satu guru menyampaikan bahwa masih banyak anak yang meluapkan emosinya

dengan kemarahan dan bertengkar dengan teman lainnya. Rata-rata anak yang

bertengkar dengan temannya adalah anak yang duduk di kelas bawah (kelas 1-3).

Pertengkaran terjadi karena perbedaan pendapat, atau perilaku yang kurang

disukai oleh teman yang menjadi penyebabnya. Pertengkaran yang terjadi selama

ini masih dianggap guru sebagai kenakalan yang wajar untuk anak seusia mereka.

Obeservasi lanjutan yang dilakukan peneliti pada tanggal 6 Agustus 2016

membuktikan pernyataan guru sebelumnya. Ketika peneliti sedang

memperhatikan lingkungan kelas, didapati dua orang anak yang sedang beradu

mulut di tengah lapangan sekolah, salah satu anak memegang baju anak yang

lainnya. Segerombolan anak yang seusia bersorak-sorai melihat apa yang

dilakukan kedua temannya di pinggir lapangan. Dua orang anak yang usianya

lebih besar sedang menikmati makanan ringan miliknya di bagian sisi lapangan

yang lain, mengetahui ada anak yang bertengkar salah satu dari mereka berlari dan

melerainya. Kekuatan yang dimiliki anak tersebut tidak sebanding dengan kedua

anak yang bertengkar, anak tersebut berterika-teriak meminta bantuan teman

lainnya. Barulah banyak anak yang melerai kedua anak tersebut.

Observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan masih banyak anak yang

kurang peka dalam lingkungan sosialnya, dan masih ada anak yang

mengekspresikan emosinya dengan perilaku yang buruk. Berdasarkan latar

belakang di atas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan fokus

penelitian adalah hubungan iklim sekolah dengan perkembangan sosial dan
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emosional anak dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Hubungan Iklim

Sekolah dengan Perkembangan Sosial dan Emosional Anak SDN Dadaprejo 01

Batu”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana iklim sekolah di SD Negeri Dadaprejo 01 Batu?

2. Bagaimana hubungan iklim sekolah di SD Negeri Dadaprejo 01 Batu

terhadap perkembangan sosial anak?

3. Bagaimana hubungan iklim sekolah di SD Negeri Dadaprejo 01 Batu

terhadap perkembangan emosional anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan iklim sekolah di SD Negeri Dadaprejo 01 Batu

2. Untuk menganalisis hubungan iklim sekolah dengan perkembangan

sosial anak pada SD Negeri Dadaprejo 01 Batu.

3. Untuk menganalisis hubungan iklim sekolah dengan perkembangan

emosional anak pada SD Negeri Dadaprejo 01 Batu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan tentang

hubungan iklim sekolah yang terhadap perkembangan sosial-emosional

anak dalam bentuk tulisan ilmiah.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi penulis
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Penelitian ini sebagai syarat kelulusan untuk menyelesaikan

masa studi sarjana pendidikan peneliti dan untuk melatih peneliti

dalam pembuatan tulisan ilmiah.

b. Bagi sekolah

Penelitian ini membantu sekolah untuk mengukur

perkembangan sosial anak yang terbentuk dari pengaruh iklim

sekolah yang ada, dan dapat menjadi masukan apabila ada

kekurangan dalam terbentuknya iklim sekolah tersebut.

c. Bagi Guru

Penelitian ini untuk membantu mengukur perkembangan

sosial-emosional anak sesuai dengan usia yang dimiliki, sehingga

guru dapat ikut berperan serta sebagai pelaksana dalam pembentukan

iklim di sekolah masing-masing.

d. Bagi Orangtua

Penelitian ini untuk membantu orangtua memahami bagaimana

peran serta orangtua dan sekolah terhadap perkembangan anak.

e. Bagi Peneliti Lainnya

Penelitian ini menambah sumber penelitian mengenai iklim

sekolah, perkembangan sosial dan emosional anak.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dan batasan penelitian ini bertujuan agar penelitian tidak

melebar dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, sehingga ruang lingkup

penelitian ini hanya tentang pengaruh iklim sekolah terhadap perkembangan sosial

anak, batasan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:



8

1. Iklim sekolah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pada dimensi

sosial yang dimana di dalamya membahas tentang kualitas hubungan

interpersonal antara peserta didik, guru, dan staff, keadilan perlakuan peserta

didik oleh guru dan staff, tingkat persaingan dan perbandingan sosial di antara

peserta didik,  dan  tingkat  kontribusi  peserta  didik,  guru,  dan  staf  dalam

pembuatan keputusan di sekolah. Peneliti membatasi ruang lingkup pada iklim

sekolah dikarenakan, dimensi sosial yang berkontribusi dengan pembahasan

yang dipilih oleh peneliti.

2. Perkembangan sosial yang dimaksudkan adalah ketrampilan seseorang untuk

berinteraksi baik dengan orang lain, baik dalam lingkungan yang kecil

(keluarga) maupun lingkungan yang lebih besar (masyarakat).

3. Perkembangan emosional yang dimaksudkan adalah sikap atau kontrol diri

dari anak tersebut dalam menguasai dirinya di lingkungan

F. Definisi Operasional

1. Iklim sekolah adalah suatu kondisi baik lingkungan maupun suasana di

dalam sekolah yang terbentuk dalam kegiatan pembelajaran.

2. Perkembangan adalah serangkaian perubahan yang terjadi akibat dari

proses kehidupan yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman di dalam

hidup seseorang.

3. Sosial adalah hubungan atau interaksi dengan orang lain, baik dalam

skala yang kecil (keluarga) maupun dalam skala yang lebih besar

(masyarakat).

4. Emosional adalah adalah dorongan dalam diri seseorang untuk

meluapkan perasaan yang dirasakan akibat dari pengalaman yang dialami.




