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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu aspek pembangunan yang perlu 

dikembangkan terus-menerus (Meilinda, 2012:1). Selain itu Pendidikan dapat 

diartikan sebagai usaha sadar yang disengaja, terencana, terpola, dan dapat 

dievaluasi, yang diberikan kepada peserta didik oleh pendidik agar tercapai 

kemampuan yang optimal (Supardi, 2012:4). Maka dari itu, pendidikan 

merupakan usaha untuk merubah manusia yang masih kosong menjadi manusia 

yang penuh dengan pengetahuan yang dapat digunakan untuk bekal hidup di masa 

depan. 

Pendidikan sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas 

hidup, bertujuan mendewasakan serta mengubah perilaku meningkatkan kualitas 

hidup manusia (Manurung, 2008:24). Melalui pendidikan nasional yang 

dicanangkan, diharapkan tercipta manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, 

maju, cerdas, kreatif, professional dan produktif (Dahlan dkk, 2012:67). Maka 

pentingnya pendidikan sebagai bentuk usaha membentuk manusia yang sempurna. 

Pemerintah juga sudah mengupayakan berbagai upaya untuk meningkatan 

pendidikan yang dituangkan pada UU No 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional yang menyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan 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, 
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kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”. 

Dewasa ini, pendidikan di Indonesia tergolong masih belum optimal. Peran 

serta masyarakat dalam dunia pendidikan masih sangat terbatas (Nurharjadmo, 

2008:215). Banyak komponen informal pendidikan yang belum bisa berperan 

sebagai mana mestinya guna menunjang perkembangan pendidikan yang ada di 

sekitar lingkungan formal. Komponen tersebut adalah masyarakat, seperti yang 

ada pada  UU No. 20 Tahun 2003 tentang Tri Pusat Pendidikan. Ki Hajar 

Dewantora mengajarkan Tri Pusat Pendidikan, yakni sekolah, keluarga dan 

masyarakat. Sistem pendidikan nasional ini tidak ditempatkan di alam lingkungan 

sekolah saja, akan tetapi ada keikutsertaan keluarga dan masyarakat yang 

membentuk sukses dan gagalnya pendidikan nasional (Wardani, 2010:4), 

sedangkan Tri Pusat Pendidikan menurut Kurniawan (2015:42) merupakan tiga 

pusat yang memiliki tanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap 

anak, tiga pusat tersebut yaitu pendidikan dalam keluarga, dalam sekolah dan 

dalam masyarakat. Tugas sekolah di sini ialah bagaimana menumbuhkan rasa ikut 

memiliki (sense of belonging) dan rasa ikut bertanggung jawab (sense 

responsibility) masyarakat terhadap sekolah (Daryanto, 2014:72), sehingga pada 

masalah ini masyarakat sekitar sekolah juga memiliki peranan yang penting dalam 

sistem pendidikan formal yaitu sekolah itu sendiri. Salah satu cara untuk dapat 

melibatkan masyarakat dalam kegiatan di sekolah salah satunya adalah dengan 

program sekolah. 

Program sekolah adalah rencana yang disusun untuk memenuhi tujuan 

pendidikan disekolah tersebut. Program sekolah dapat disesuaikan dengan 
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kekhasan kondisi, potensi daerah, sosial budaya masyarakat, potensi sekolah dan 

kebutuhan peserta didik. Salah satu program yang dapat memaksimalkan peran 

masyarakat didalam kegiatan pendidikan di sekolah adalah program "Bina 

Lingkung". Pada dasarnya program "Bina Lingkung" ini hanya himbauan dari 

pemerintah kota Mojokerto untuk mempermudah akses pendidikan dari sekolah 

kepada masyarakat, hal ini dapat diwujudkan dengan mengutamakan calon siswa 

di lingkungan sekolah agar diterima lebih dahulu dari pada calon siswa yang 

rumahnya lebih jauh. 

Dimulainya program "Bina Lingkung" sendiri yaitu bertepatan pada 

kegiatan penerimaan siswa baru pada tahun 2010. Selain memiliki tujuan untuk 

memudahkan akses pendidikan kepada masyarakat, program ini juga dapat 

menjadikan masyarakat sekitar sekolah menjadi bagian dari kegiatan pendidikan 

yang berlangsung setiap harinya. Masyarakat sekitar sekolah yang kemudian telah 

menjadi wali murid dapat ikut langsung dalam kegiatan pengawasan jalannya 

pembelajaran di sekolah. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara 

terhadap guru kelas 1 tanggal 1 Februari 2017, selama ini program "Bina 

Lingkung" terus berjalan di SD Negeri wates 4 Kota Mojokerto dengan banyak 

manfaat, salah satunya orang tua siswa memiliki hubungan yang baik dengan 

pihak sekolah. Namun terkadang terjadi beberapa masalah yang justru membebani 

sekolah diantaranya warga sekitar yang tidak diterima di SD yang paling dekat 

dengan rumah karena masyarakat tidak langsung mendaftarkan putra-putri ke 

sekolah tersebut. Mereka justru lebih dahulu mendaftar kesekolah lain yang jauh 

namun memiliki reputasi yang lebih bagus, sedangkan jika sudah ditolak 

disekolah yang reputasinya lebih bagus para orang tua akan meminta 
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perlindungan kepada Dinas Pendidikan supaya putra-putrinya dapat bersekolah di 

sekolah terdekat, sehingga terpaksa sekolah akan menerima calon siswa tersebut 

walaupun kuota penerimaan siswa sudah penuh, sehingga pembelajaran akan 

tidak efektif dikarenakan jumlah siswa yang diterima berlebih. 

Melihat hal tersebut, maka sangat perlu dilakukan penelitian ini agar 

memberikan gambaran yang jelas tentang keunggulan dan kelemahan program ini, 

sehingga dapat ditinjau dan disempurnakan lagi baik oleh pemerintah kota 

Mojokerto maupun oleh pihak SD Negeri Wates 4 Kota Mojokerto. Jika program 

ini sudah berjalan sesuai tujuan awal maka diharapkan dapat memberikan 

manfaat, bukan hanya pada pihak sekolah namun juga pada masyarakat. 

B. Rumusan masalah 

1. Bagaimana program "Bina Lingkung" di SD Negeri Wates 4 Kota 

Mojokerto? 

2. Apa kelebihan program "Bina Lingkung" di SD Negeri Wates 4 Kota 

Mojokerto? 

3. Apa kelemahan program "Bina Lingkung" di SD Negeri Wates 4 Kota 

Mojokerto? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui program "Bina Lingkung" di SD Negeri Wates 4 Kota 

Mojokerto. 

2. Untuk mengetahui kelebihan program "Bina Lingkung" di SD Negeri 

Wates 4 Kota Mojokerto. 

3. Untuk mengetahui kelemahan program "Bina Lingkung" di SD Negeri 

Wates 4 Kota Mojokerto. 
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D. Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya masalah dalam penelitian ini, maka 

diperlukan batasan masalah, batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Pengambilan data hanya pada kepala sekolah, guru, dan masyarakat dalam 

lingkup SD Negeri Wates 4 Kota Mojokerto.  

2. Menganalisis dampak program "Bina Lingkung" di SD Negeri Wates 4 

Kota Mojokerto.  

3. Masyarakat Margomulyo, Karanglo, Banjar anyar, Lawu, dan Magersari. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi semua pihak yang dijabarkan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur serta indikator 

kesesuaian program yang sudah ada dengan penerapan yang ada di 

lapangan.  

2. Bagi sekolah sebagai pelaksana program tersebut dapat memberikan 

masukan positif sehingga dapat lebih memaksimalkan kinerja sekolah 

untuk mencerdaskan bangsa 

3. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 

baru yang dapat terus dikembangkan sehingga dapat menjadi pegangan 

saat penulis menjadi pendidik kelak.  



6 

F. Definisi Istilah

1. Program Sekolah

Program sekolah adalah program yang disusun untuk memenuhi tujuan dan

cita-cita sekolah. Program sekolah juga tidak hanya melibatkan warga sekolah 

saja namun juga melibatkan masyarakat sekitar sebagai pengawas. Program 

sekolah dirancang berdasarkan bebutuhan, kondisi, dan ke khasan sekolah 

masing-masing. 

2. Program "Bina Lingkung"

Program "Bina Lingkung" adalah program yang disusun dan dilaksanakan

di SD Negeri Wates 4 Kota mojokerto guna memudahkan siswa sekitar sekolah 

mendahulukannya untuk masuk sekolah daripada siswa yang rumahnya lebih 

jauh. Karena akan lebih baik jika jarak antara rumah dan sekolah semakin singkat 

dalam upaya pendidikan. Selain itu program ini juga memberdayakan masyarakat 

sekitar yang biasanya juga wali murid untuk mengawasi jalannya kegiatan 

disekolah. 

3. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama dalam suatu

komunitas dan menempati suatu wilayah tertentu. Saling bahu membahu untuk 

kelangsungan hidup yang lebih baik. 




