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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Program Sekolah 

Program pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam 

rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan, sesuai dengan strategi dan kebijakan 

pendidikan yang telah diterapkan (Ananda, 2016:9). Jadi program sekolah adalah 

program pendidikan yang diterapkan khusus untuk sekolah tertentu saja sesuai 

dengan tujuan yang di inginkan sekolah yang disesuaikan dengan kekhasan yang 

ada disekolah. Sehingga program satu sekolah bisa berbeda dengan sekolah yang 

lainnya. 

Program merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu 

kali tetapi berkesinambungan (Rini, 2011:14). Bukan hanya menjadi ajang uji 

coba, namun program yang telah diterapkan sekolah akan berlangsung tahun demi 

tahun sampai seterusnya, hingga dapat ditemukan alasan yang tepat untuk 

mengkaji atau mengganti program yang ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

program sekolah merupakan kegiatan yang dilakukan sekolah dalam rangka 

mencapai tujuan yang disesuaikan dengan kekhasan sekolah serta dilaksanakan 

secara berkesinambungan terus menerus setiap tahun. 

2. Bina Lingkung 

"Bina Lingkung" berasal dari dua suku kata yaitu "Bina" dan "Lingkung" 

yang secara umum merupakan sebuah kegiatan penunjang pendidikan, dan bila 

dilihat dari arti generatif (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu "Bina" adalah 
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membina, membangun, mengusahakan agar lebih baik, atau upaya untuk lebih 

maju. Sedangkan "Lingkung" adalah memberi batas (pagar) sekeliling, atau bisa 

dari kata "Lingkungan" yang berarti daerah (kawasan dan sebagainya) yang 

termasuk di dalamnya. Sehingga dari arti kata diatas dapat diambil makna bahwa 

"Bina Lingkung" merupakan upaya untuk mengembangkan sekolah melalui 

segala hal yang ada disekitarnya.  

Sedangkan dalam arti sebenarnya "Bina Lingkung" yang ada di SD Negeri 

Wates 4 adalah program yang mempermudah dan mendahulukan calon siswa 

yang bertempat tinggal disekitar sekolah, sehingga selain dapat mempermudah 

akses pendidikan bagi calon siswa juga dapat menjadikan masyarakat sekitar 

sekolah menjadi bagian dari kegiatan disekolah yang memiliki peranan sebagai 

pengawas dan penunjang kegiatan pembelajaran disekolah.  

Program "Bina Lingkung" hanya terlaksana saat Penerimaan Peserta Didik 

Baru (PPDB) yaitu pada bulan Juni. Rata-rata seluruh calon pendaftar sudah tau 

dengan adaya program "Bina Lingkung" ini karena bapak Walikota Mojokerto 

sudah sering blusukan dan menghimbau warganya untuk lebih memudahkan akses 

pendidikan melalui bersekolah pada sekolah terdekat. Sehingga tanpa sekolah 

membuka pendaftaran khusus program "Bina Lingkung" ini calon pendaftar sudah 

memenuhi berbagai syarat untuk bisa ikut dalam program ini.  

Syarat utama untuk mengikuti program "Bina Lingkung" ini saat 

penerimaan peserta didik baru adalah membawa Kartu Keluarga sebagai bukti 

bahwa calon siswa tersebut benar-benar bertempat tinggal disekitar sekolah. 

Dengan itu siswa tersebut akan lebih diprioritaskan untuk diterima daripada siswa 

yang lokasi rumahnya berbeda wilayah dengan SD Negeri Wates 4 Kota 
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Mojokerto. Selain itu, surat penunjang lain seperti akta lahir yang membuktikan 

bahwa anak tersebut memang anggota keluarga yang ada didalam Kartu Keluarga. 

Tidak ada kuota yang ditargetkan untuk penerimaan siswa melalui program 

"Bina Lingkung" di SD Negeri Wates 4. Jadi seluruh pendaftar yang bisa 

menunjukkan persyaratan yang sudah ditentukan wajib diterima, kecuali jika 

kuota kelas sudah penuh yaitu 36 siswa. Jika ada lebih dari kuota yang ditentukan 

maka seleksi berdasarkan umur dan wilayah rumah yang terdekat. 

Sehubungan dengan mudahnya akses siswa kesekolah melalui program ini 

juga bisa memudahkan akses orang tua siswa ikut berpartisipasi jika sekolah 

memiliki kegiatan. Maka dengan ikut sertanya orang tua murid pada kegiatan 

yang dilakukan sekolah, orang tua murid bisa lebih memiliki keperdulian baik 

pada sekolah maupun anak mereka.  

3. Tri Pusat Pendidikan 

Tri pusat pendidikan merupakan tiga pusat pendidikan secara bertahap dan 

terpadu mengemban suatu tanggungjawab pendidikan bagi generasi muda, dengan 

kata lain perbuatan mendidik yang dilakukan orang tua terhadap anak juga 

dilakukan oleh sekolah dengan memperkuatnya serta dikontrol oleh masyarakat 

sebagai lingkungan sosial anak (Hasbullah, 2009:37).  

a. Lembaga Pendidikan Keluarga (Informal) 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, 

karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan pendidikan dan 

bimbingan. Keluarga juga dikatakan sebagai lingkungan yang utama, karena 

sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga 
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pendidikan yang banyak diterima oleh anak adalah di dalam keluarga (Hasbullah, 

2009:38). 

b. Lembaga pendidikan sekolah (formal) 

Pendidikan di sekolah merupakan lanjutan dari pendidikan dalam keluarga. 

Berhasil baik atau tidaknya pendidikan di sekolah tergantung pada pengaruh 

pendidikan di dalam keluarga (Purwanto, 2011:79). Pendidikan di sekolah adalah 

pendidikan yang diperoleh oleh seseorang di sekolah secara teratur, sistematis, 

bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat (mulai dari 

taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi) (Hasbullah, 2009:46).  

c. Lembaga pendidikan masyarakat (non formal) 

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling tolong menolong dalam 

kehidupannya sesuai dengan sistem yang yang menentukan bagaimana hubungan 

mereka dengan bagian yang lainnya dalam rangka merealisir tujuan-tujuan 

tertentu dan menghubungkan mereka dengan sebagian lainnya dengan beberapa 

ikatan spiritual maupun materiil (Ahmad, 1989:44). Sedangkan menurut Yusuf 

(2013:6) mengemukakan bahwa ada tiga ciri yang membedakan masyarakat 

dengan kelompok lainnya. Pertama, pada masyarakat mesti terdapat sekumpulan 

individu yang jumlahnya cukup besar. Kedua, individu-individu harus mempunyai 

hubungan yang melahirkan kerjasama diantara mereka. Ketiga, hubungan individu 

itu minimal harus diikat oleh nilai-nilai umum bersifat permanen. 

Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga 

setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah 

mulai ketika anak-anak lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari 

pendidikan sekolah (Hasbullah, 2009:55). Oleh karena itu, masyarakat memiliki 
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peran penting di dalam dunia pendidikan, dimana masyarakat adalah sebagai 

kesatuan yang memiliki tujuan yang sama termasuk dalam bidang pendidikan, 

yang mana para orang tua menginginkan anak-anak mereka mendapat pendidikan 

yang tinggi dan mumpuni, sehingga dengan turut sertanya masyarakat dalam 

proses perkembangan pendidikan anak mereka masyarakat akan merasa terikat 

dan memiliki rasa tanggung jawab dalam perkembangan sekolah.  

B. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian Ananda (2016) dalam tesis yang berjudul Implementasi 

Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan Pemerintah Kota Bandar 

Lampung menunjukkan : (1) setiap sekolah memiliki sistem yang berbeda dalam 

proses penerimaan peserta didik baru melalui jalur bina lingkungan yang di 

sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah, (2) masing-masing sekolah 

memiliki strategi dalam memenuhi kuota 50% penerimaan peserta didik baru 

termasuk dalam penempatan kelas, hal ini dimaksudkan agar sekolah bukan hanya 

memberikan kesempatan kepada anak guru dan anak dari keluarga kurang mampu 

agar dapat melanjutkan pendidikan namun sekolah dapat mempertahankan mutu, 

(3) faktor pendukung diantaranya keinginan Pemerintah Kota Bandar Lampung 

untuk pemerataan pendidikan dan hambatan pelaksanaan diantaranya sarana 

prasarana penunjang dan motivasi belajar peserta didik yang rendah.   

Perbedaan antara penelitian Ananda (2016) dengan penelitian ini adalah 

pada isi program tersebut, meskipun memiliki nama yang cenderung identik yaitu 

antara "Bina Lingkungan" dan "Bina Lingkung", namun tujuan utama dari kedua 

program cukup berbeda. Program Bina Lingkungan yang dibahas saudara Rafika 

lebih pada masalah pembiayaan dari sekolah (gratis) yang diberikan pada siswa 
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yang bertempat tinggal sekitar sekolah. Sedangkan program "Bina Lingkung" 

yang ada pada penelitian ini lebih pada masalah mendahulukan siswa yang 

rumahnya paling dekat dengan sekolah sehingga memudahkan akses pendidikan. 

Persamaan dari kedua program sama-sama menargetkan masyarakat sekitar 

sekolah sebagai sasarannya. 

Hasil Penelitian Bariroh (2004) dalam skripsi dengan judul Partisipasi 

Masyarakat Kedung Betik dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam di 

SLTP Muhammadiyah IV Kedung Betik Kesamben Jombang yaitu yang 

mendorong masyarakat Kedung Betik berpartisipasi dalam upaya meningkatkan 

mutu pendidikan Islam di SLTP Muhammadiyah IV yang dominan adalah 

kesadaran yang muncul dari diri mereka sendiri yang semata-mata didorong 

karena tanggung jawab mereka sebagai seorang muslim. Masyarakat juga 

berpartisipasi dalam pengadaan dana atau biaya pendidikan yaitu sumbangan 

bantuan berupa uang, sehingga hasil yang telah dicapai dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan islam diantaranya sebagai perai NEM tertinggi 

sekecamatan Kesamben selama enam periode berturut-turut, banyaknya lulusan 

atau alumni yang diterima disekolah negeri dan swasta favorit, penerimaan siswa-

siswi baru dengan menggunakan standart NEM, adanya peningkatan sarana dan 

prasarana pendidikan. Sedangkan faktor yang menjadi kendala lembaga dalam 

upaya meningkatkan mutu pendidikan islam yaitu faktor dana, kurangnya tenaga 

ahli, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan. 

Penelitian Bariroh (2004) memiliki perbedaan yang paling terlihat adalah 

penelitiannya berfokus pada partisipasi masyarakat dari berbagai faktor sedangkan 

penelitian ini berfokus pada program sekolah yang ingin agar masyarakat dapat 
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menjadi bagian dari sekolah. Sedangkan persamaan dari kedua penelitian ini yaitu 

sama-sama berfokus untuk mengamati masyarakat yang ada disekitar sekolah dan 

peranannya terhadap sekolah.  
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C. Kerangka Berpikir

Keluarga 

(Informal) 

Masyarakat 

(non formal) 

Sekolah 

(formal) 

Program  

"Bina Lingkung" 

Rumusan Masalah 2 

Apa kelebihan 

program "Bina 

Lingkung" di SD 

Negeri Wates 4 Kota 

Mojokerto ? 

Rumusan Masalah 1 

Bagaimana program 

"Bina Lingkung" di 

SD Negeri Wates 4 

Kota Mojokerto ? 

Rumusan Masalah 3 

Apa kelemahan 

program "Bina 

Lingkung" di SD 

Negeri Wates 4 Kota 

Mojokerto ? 

Pendidikan di Indonesia 

yang belum optimal 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

Penelitian 

Komponen informal dan non formal belum 

bisa berfungsi sebagai mana mestinya 

Tri Pusat Pendidikan 

Program sekolah 

Penelitian deskriptif kualitatif 

Pengumpulan data : Observasi, wawancara, dan dokumentasi 

Analisis data : Reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan 




