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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Manajemen atau sering disebut pengelolaan adalah melakukan suatu 

pekerjaan melalui orang lain (management is getting done through other 

people) (Mulyono, 2008: 15). Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam 

serta keberhasilan pembangunan dapat diwujudkan dengan adanya sumber 

daya manusia yang berkualitas, cerdas, tangguh, dan ulet. Sumber daya 

manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung 

dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial 

yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta 

seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan 

kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam 

pengertian praktis sehari-hari, SDM lebih dimengerti sebagai bagian integral 

dari sistem yang membentuk suatu organisasi. Oleh karena itu, dalam bidang 

kajian psikologi, para praktisi SDM harus mengambil penjurusan industri dan 

organisasi (Anonim, 2010a: 1). 

Pengembangan sumber daya manusia sangat erat kaitannya dengan 

pembangunan pendidikan secara menyeluruh, terarah, dan terpadu melalui 

peningkatan pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan non formal, 

maupun pendidikan informal sehingga kualitas sumber daya manusia itu 

dapat diselaraskan dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh 
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pembangunan. Hal itu selaras dengan tujuan pendidikan nasional yaitu 

mengembangkan 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 

dan bertanggung jawab seperti disebutkan dalam Undang Undang No. 20 

Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Dunia pendidikan di Indonesia masih meninggalkan banyak 

pekerjaan rumah untuk dikerjakan. Harus diakui bahwa dengan sistem 

konvensional hasil pendidikan  tidak akan optimal. Sudomo (dalam 

Syafaruddin 2002) mengatakan bahwa dunia pendidikan di Indonesia masih 

belum berhasil dalam melakukan pemerataan pendidikan, mutu pendidikan 

masih rendah, dan manajemen pendidikan juga masih lemah. Bahkan The 

Jakarta Post (No. 127, 2001) mengungkapkan bahwa sistem pendidikan 

Indonesia adalah yang terburuk di Asia. Skor mutu pendidikan Indonesia 

adalah 6,21, masih di bawah negara Vietnam yang mendapat skor 6,56, dan 

di bawah negara-negara tetangga di Asia. Pendidikan nasional di Indonesia 

hanya mendapat  ranking 12 di bawah Vietnam, sedangkan ranking pertama 

adalah Korea Selatan. 

Dengan kualitas pendidikan demikian dapat dimengerti kalau 

kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia lebih rendah dibandingkan 

dengan negara-negara lain. Dari empat puluh tiga negara, Indonesia berada 

pada urutan sepuluh terakhir hampir dalam berbagai bidang kehidupan 

(Mulyasa 2004). Dilihat dari Human Development Index (UNDP, 2004) 
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ranking dunia pada tahun 2004 Indonesia termasuk dalam kelompok tingkat 

SDM menengah (medium human development) urutan ke 111, satu tingkat di 

atas Vietnam yang berada pada ranking 112. Negara-negara ASEAN lain 

menempati ranking yang cukup tinggi, yaitu Singapura menempati peringkat 

25, Brunei menempati peringkat 33, Malaysia menempati peringkat 59, 

Thailand menempati peringkat 76, dan Filipina menempati peringkat 83. 

Fakta ini sangat mengejutkan dan menyesakkan. Jika hal ini 

dibiarkan terus-menerus, Indonesia akan semakin tertinggal. Jangankan 

menjadi pencipta teknologi, menjadi pengguna teknologi saja bisa jadi anak-

anak Indonesia "gaptek" atau gagap teknologi. Bahkan bukan tidak mungkin 

suatu saat nanti orang Indonesia tidak dapat "menjadi tuan" di negeri sendiri 

karena semua SDM di Indonesia berasal dari luar negeri yang secara kualitas 

dan komitmen lebih memenuhi syarat. Untuk itu perlu adanya program 

pemberdayaan sumber daya manusia Indonesia atau masyarakat untuk 

membangun Indonesia yang memiliki manusia yang berkompeten dan siap 

bersaing dengan dunia luar. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu target 

pembangunan Indonesia. Pemberdayaan masyarakat harus dikembangkan 

oleh semua pihak. Pemberdayaan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai 

sektor terutama sektor pendidikan (Rahayu, 2010: 1). Melalui pemberdayaan 

pendidikan diharapkan masyarakat dapat memperoleh berbagai pengetahuan 

yang dapat digunakan untuk memahami dan memanfaatkan berbagai potensi 

yang dimilikinya. 
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Pemberdayaan pendidikan harus dilakukan pada semua jenjang usia 

terlebih pada masa anak-anak. Pada masa anak-anak merupakan masa yang 

paling potensial untuk membangun potensi manusia. Masa anak merupakan 

masa terjadinya pembentukan sel-sel otak yang berfungsi mengembangkan 

berbagai  kecerdasan. Demikian penting masa tersebut seharusnya 

lingkungan memberi yang terbaik untuk berkembangnya berbagai kecerdasan 

yang dimiliki anak. Data statistik menunjukkan jumlah anak di Indonesia usia 

0-10 tahun sebanyak 28 juta jiwa. Dan baru 7 % tersentuh oleh pendidikan 

dan sebagian besar tersebar di wilayah pedesaan (Rahayu, 2010: 2). Dengan 

demikian masih cukup banyak anak-anak Indonesia yang membutuhkan 

sentuhan pendidikan. 

Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) bekerja sama 

dengan Universitas Negeri Jakarta turut berperan serta dalam pemberdayaan 

tersebut melalui Program Rumah Pintar (Rahayu, 2010: 3). Hadirnya 

program Rumah Pintar merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk 

membantu masyarakat yang sulit dijangkau karena letak geografis dalam 

memperoleh pendidikan dan informasi terutama di daerah Indonesia. 

Program Rumah Pintar merupakan program layanan pendidikan non formal 

dilakukan melalui penyediaan sarana pembelajaran pada suatu daerah yang 

pernah didatangi oleh Mobil Pintar atau Motor Pintar sebagai tindak lanjut 

kemandirian suatu daerah. Dirancang dengan strategi pembelajaran yang 

penuh makna dan menyenangkan bagi peserta didik khususnya anak usia 4-

15 tahun. 
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Rumah Pintar merupakan program untuk ibu dan anak dalam 

memberdayakan potensi ibu dan anak serta masyarakat luas yang pada 

akhirnya dapat mensejahterakan hidup dan meningkatkan taraf hidup 

keluarga (Anonim, 2009a: 2). Rumah Pintar memiliki beberapa layanan 

seperti layanan pembelajaran bagi anak-anak usia 4-15 tahun, layanan 

pengembangan life skill bagi remaja dan ibu produktif, layanan perpustakaan 

bagi warga masyarakat dan layanan edukasi pengasuhan dan kesehatan bagi 

kaum ibu (Anonim, 2009a: 1). Dapat dikatakan bahwa rumah pintar 

merupakan aplikasi dari pendidikan untuk semua. 

Pendidikan untuk semua dilakukan dengan tujuan memenuhi 

kebutuhan belajar dasar anak-anak, pemuda dan orang dewasa (Latif, 2007: 

88). Ada enam komitmen yang dipakai dalam pendidikan untuk semua yaitu 

sebagai berikut. 

1. Memperluas dan meningkatkan mutu perawatan dan pendidikan anak 
usia dini, teruama anak-anak yang rawan dan kurang beruntung. 

2. Menjamin hingga tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, 
anak-anak dalam keadaan sulit, dan mereka yang termasuk etnis 
minoritas, mempunyai akses untuk menyelesaikana pendidikan dasar 
yang berkualitas. 

3. Menjamin agar kebutuhan belajar generasi muda dan orang dewasa 
terpenuhi melalui akses  yanga adil  pada program-program belajar dan 
pendidikan keterampilan hidup (life skill) yang sesuai. 

4. Menurunkan tingkat buta huruf orang dewasa sebesar 50% dari keadaan 
sekarang menjelang 2015, terutama kaum perempuan dan akses yang 
adil pada pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua 
orang dewasa. 

5. Menghapus disparitas gender pada pendidikan dasar dan menengah 
menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan sehingga 
mempunyai akses dan prestasi yang dalam pendidikan dasar dengan 
kualitas yang baik. 

6. Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin 
keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur 
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dapat diraih oleh semua, terutama di bidang keaksaraan, angka, dan 
keterampilan hidup (Latif, 2007: 88-89). 

 
Rumah Pintar sebagai tempat belajar sesuai dengan komitmen dari 

penyelenggaraan pendidikan untuk semua (Education for All). Syarat Rumah 

Pintar dijelaskan oleh Ani Yudhoyono dalam pidatonya ketika meresmikan 

Rumah Pintar Cikeas  sebagai berikut. 

Sebagai syarat berdirinya rumah pintar haruslah terdapat 5 sentra. 
Sentra-sentra tersebut adalah Sentra Permainan Edukatif, Sentra 
Buku,  Sentra Komputer, Sentra Kriya, serta Sentra Panggung dan 
Audiovisual. Namun demikian dapat ditambah sentra-sentra lainnya 
jika fasilitas memadai (Anonim, 2010b: 1-6). 
 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa minimal ada 

5 sentra yang harus disediakan di dalam rumah pintar. Sentra Buku, untuk 

meningkatkan minat baca masyarakat dan menambah pengetahuan serta 

wawasan melalui penyediaan buku; Sentra Komputer, dapat memberikan 

pengajaran dan pengetahuan komputer serta software edukatif; Sentra 

Permainan, khusus untuk membantu anak-anak dalam hal bersosialisasi, 

bermain sambil belajar dan mengembangkan kreativitas melalui permainan 

edukatif; Sentra Audiovisual, dapat membuka wawasan ibu dan anak melalui 

pembekalan film-film edukatif dan menghibur serta sebagai ajang 

pengembangan minat dan bakat seni seperti menari dan bernyanyi; Sentra 

Kriya, memberikan bekal keterampilan seperti menjahit dan keterampilan 

lainnya agar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan Posyandu 

merupakan edukasi kesehatan bagi ibu dan anak. 

Tlogosari Wetan Semarang merupakan salah satu lokasi 

didirikannya Rumah Pintar. Dalam penyelenggaraan Rumah Pintar tersebut 
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pihak pengelola atau disebut dengan tutor memberikan beberapa layanan 

seperti layanan life skill dan juga layanan perpustakaan. Sebagian besar 

masyarakat di daerah tersebut masih belum memiliki pekerjaan. Banyak 

masyarakat yang masih menganggur. Dengan adanya Rumah Pintar tersebut, 

masyarakat Tlogosari Wetan diberi bekal life skill sehinggga masyarakat 

dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Antusias masyarakat di 

daerah Tlogosari Wetan sangat baik, mulai dari anak-anak hingga ibu-ibu 

rumah tangga. Anak-anak akan mendapatkan bimbingan tutor terutama 

berkaitan dengan pendidikan, sedangkan ibu-ibu rumah tangga lebih dibekali 

dengan keterampilan-keterampilan. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul Pendayagunaan Rumah Pintar Menuju Paradigma Baru 

Masyarakat Di Kelurahan Tlogosari Wetan Semarang. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka fokus pada penelitian 

ini adalah bagaimana pendayagunaan Rumah Pintar Masyarakat di Kelurahan 

Tlogosari Wetan Semarang. Fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi dua 

subfokus sebagai berikut. 

1. Bagaimana layanan life skill Rumah Pintar masyarakat di Kelurahan 

Tlogosari Wetan Semarang? 

2. Bagimana layanan perpustakaan Rumah Pintar masyarakat di Kelurahan 

Tlogosari Wetan Semarang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan layanan life skill Rumah Pintar masyarakat di 

Kelurahan Tlogosari Wetan Semarang. 

2. Mendeskripsikan layanan perpustakaan Rumah Pintar masyarakat di 

Kelurahan Tlogosari Wetan Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam 

pemberdayaan masyarakat, khususnya memberdayakan masyarakat 

melalui program Rumah Pintar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Dinas Pendidikan sebagai bahan masukan untuk mengambil 

beberapa kebijakan yang mendukung program Rumah Pintar;  

b. Bagi warga masyarakat dapat dijadikan input dalam pengembangan 

mutu masyarakat baik mutu akademik maupun keterampilan; 

c. Bagi tutor dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan bahan 

tambahan dalam melaksanakan kegiatan di Rumah Pintar.  

 

E. Daftar Istilah 

1. Program Rumah Pintar merupakan program pemberdayaan masyarakat 

berbasis pada pengembangan masyarakat (community development), 
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dimaksudkan untuk menjangkau mereka yang kurang mendapat 

kesempatan terhadap berbagai layanan pendidikan  

2. Layanan life skill adalah layanan yang memberikan kecakapan personal, 

kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk 

bekerja atau usaha mandiri. 

3. Layanan perpustakaan merupakan semua kegiatan yang ditujukan untuk 

menyiapkan segala sarana (fisik dan non fisik) untuk mempermudah 

perolehan informasi atau bahan pustaka yang dibutuhkan pemustaka 

sebagai pengguna perpustakaan. 


