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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penanaman nilai 

kesetiakawanan sosial di SMP Negeri 26 Surakarta, kendala yang dihadapi dalam 

penanaman nilai kesetiakawanan sosial di SMP Negeri 26 Surakarta, dan solusi 

dalam menangani atau menyelesaikan kendala penanaman nilai kesetikawanan 

sosial  di SMP Negeri 26 Surakarta.  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Strategi 

penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal. Subjek dalam penelitian ini 

adalah Kepala Sekolah, Guru dan Siswa di SMP Negeri 26 Surakarta. Objek 

penelitian ini adalah penanaman nilai kesetiakawanan sosial di sekolah. Teknik 

dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan dalam 

menanamkan nilai kesetiakawanan sosial di sekolah dalam kegiatan tolong 

menolong siswa diajari untuk menolong orang lain, dalam kegiatan gotong royong 

diadakan kebersihan setiap 2 minggu sekali, dalam kegiatan kerjasama dilakukan 

kerjasama antara guru dan wali murid, guru dan siswa. Dalam kegiatan 

kebersamaan mengadakan karya wisata atau studi banding, ketulusan siswa diajari 

jika menolong orang lain untuk ikhlas. Rasa sepenangungan siswa diajari untuk 

bersungguh-sungguh dalam belajar karena mereka sama-sama siswa kurang 

mampu dalam hal ekonomi. Kendala dalam penanaman nilai kesetiakawanan 

sosial siswa biasanya dari siswa itu sendiri misalnya malas dalam melakukan 

sesuatu dan biaya. Solusinya adalah guru memberikan bimbingan dan arahan 

tentang pentingnya nilai kesetiakawanan sosial di sekolah. 

  

Kata kunci: penanaman, nilai, kesetiakawanan sosial, sekolah 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan menurut UU SISDIKNAS yang dikutip oleh Jumali, dkk 

(2008:91) yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembang potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan aklaq mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan Negara.Pendidikan sebagai kegiatan pembelajaran telah dilakukan 

seusia manusia itu sendiiri sebagai pelaku pendidikan. Namun dalam praktek 

pendidikan yang universal, akan ditemukan keragaman sebanyak komunitas 

manusia. Keragaman pendidikan yang terjadi dibumi ini terjadi karena perbedaan 

cara memberikan makna terhadap pendidikan itu sendiri sebagai gejala sosial.  

Seiring dengan tuntutan masyarakat mengenai pendidikan masyarakat yang 

bermutu, akhir-akhir ini berkembang konsep sekolah modern misalnya sekolah 

favorit, sekolah unggulan, sekolah model, sekolah percontohan dan seterusnya. 

Konsep sekolah modern tersebut merupakan gambaran kebutuhan pendidikan 

merupakan kebutuhan utama. Sekolah tidak boleh hanya diartikan sebagai sebuah 

ruangan atau sebuah gedung kaku atau tempat peserta didik berkumpul dan dan 

mempelajari sejumlah materi pengetahuan dan mentransfer keilmuan saja. Tetapi 

sekolah sebagai institusi pendidikan peranannya lebih jauh, lebih luas dari hal 

tersebut. Sekolah sebagai lembaga pendidikan terikat akan norma dan budaya 

yang mendukungnya sebagai suatu sistem nilai. Sekolah merupaka institusi yang 

spesifik dari perangkat fungsi-fungsi yang mendasar dalam melayani masyarakat. 

Keberhasilan dalam menciptakan sekolah yang bermutu akan meberikan 
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kontribusi terhadap keberhasilan pendidikan, yang selanjutnya akan meningkatkan 

profil sumber daya manusia yang akan menjadi modal utama untuk berdaya saing 

diera globalisasi. 

Sekolah merupakan tempat dimana seorang peserta didik memperoleh suatu 

pembelajaran. Di Indonesia sekolah itu banyak sekali jumlahnya dan bermacam-

macam salah satunya adalah SMP Negeri 26 Surakarta. SMP Negeri 26 Surakarta 

merupakan percontohan untuk sekolahan di Surakarta. Sekolah ini sering disebut 

sekolah “PLUS” karena hanya menerima peserta didik yang kurang mampu dalam 

hal ekonomi. Jika ingin mendaftar kesekolah ini harus membawa surat keterangan 

bahwa peserta didik tersebut adalah benar-benar siswa yang tidak mampu dalam 

hal perekonomian. 

Menurut Haryanto (2010), Kesetiakawanan adalah sebuah pranata sosial 

yang yang didalamnya terkandung ciri-ciri penting yaitu kepedulian, rasa 

sepenanggungan, kasih sayang, kebersamaan dan ketulusan. Sekarang ini orang 

lebih mementingkan egonya sendiri serta tidak peduli dengan kepentingan orang 

lainkarena menganggap yang paling penting adalah dirinya sendiri. Sedangkan 

orang lain baru dianggap penting jika menguntungkan bagi dirinya, untuk 

membangun kesetiakawana sosial setiap orang sebagai anggota masyarakat 

dituntut untuk memiliki kepedulian dan ketenggang rasaan teradap orang lain 

sepenting dirinya.  

Kesetiakawanan sosial merupakan nilai dasar dalam masyarakat yang harus 

digali,dikembangkan dan didayagunakan dalam mewujudkan cita-cita. Sebagai 

nilai dasar kesejahteraan sosial, kesetiakawanan sosial harus terus diperbaiki 
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sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang dan diwujudkan kehidupan nyata. 

Kesetiakawanan sosial merupakan nilai yang sangat bermakna bagi setiap orang. 

Menurut Tofan (2010), kesetiakawanan sosial adalah sikap dan perilaku 

yang dilandasi pengertian kesadaran tanggung-jawab dan partisipasi sosial untuk 

mengatasi dan menanggulangi berbagaimasalah sosial. Definisi tersebut seolah 

mudah diintepretasikan, namun tentu tidaklah mudah dilakukan, mengingat di 

jaman modern  ini, telah terjadi pergeseran budaya. Masyarakat Indonesia kini 

cenderung pragmatis dalam memandang setiap persoalan. Hedonisme 

dan Pragmatisme adalah salah satu konsekuensi logis dari sebuah peradaban 

modern dimana masyarakat cenderung memegang sikap Egois serta Apatis 

terhadap lingkungan sekitar, itulah sebabnya menanamkan kembali sikap ”setia 

kawan” hanya dapat dilakukan dengan cara melihat budaya asli nusantara yang 

adilihung. Nilai kesetikawanan sosial  harus ditanamkan di sekolah karena peserta 

didik merupakan penerus generasi bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa.

 Soko Guru kesetikawanan setidaknya bisa dilihat dari kebiasaan 

masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai kesetiakawanan, 

yaitu sebuah kegiatan yang dilandasi semangat kebersamaan, kegotongroyongan, 

dan kekeluargaan tanpa pamrih. Semangat ini sudah mulai luntur, namun 

semangat membangkitkan hal tersebut tentu tidak boleh hilang begitu saja. 

Terutama penamanan nilai kesetikawanan sosial di sekolah.  

Adanya perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini membuat 

kesetiakawanan sosial menjadi memudar. Banyak sekali orang yang lebih 

mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Dampak 
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keperkembangan teknologi dan informasi ini membawa pengaruh kuat terhadap 

sikap dan perilaku masyarakat terutama bagi remaja dan pemuda. Memudarnya 

nilai kesetiakawan sosial dikalangan muda sekarang ini tidak lepas dari pola hidup 

masyarakat yang serba modern. Akibatnya banyak  kenakalan remaja. Maraknya 

tawuran antara siswa ini membuat semua elemen khawatir akan masa depan depan 

bangsa karena mereka sebagai generasi muda yang dapat dipersiapkan menjaga 

kedaulatan bangsa. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas cukup bagi peneliti 

untuk mengadakan penelitian mengenai “Penamanan Nilai Kesetiakawanan Sosial 

di Sekolah (Studi Kasus di SMP Negeri 26 Surakarta)”. 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan suatu permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah usaha penanaman nilai kesetiakawanan sosial di SMP Negeri 

26 Surakarta? 

2. Apakah kendala penanaman nilai kesetiakawanan sosial di SMP Negeri 26 

Surakarta? 

3. Bagaimanakah solusi dalam  penanaman nilai kesetiakawanan sosial di SMP 

Negeri 26 Surakarta? 

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut: 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan penanaman nilai kesetiakawanan sosial siswa di SMP 

Negeri 26 Surakarta. 
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2. Untuk mendeskripsikan kendala penanaman nilai kesetiakawanan sosial yang 

di SMP Negeri 26 Surakarta. 

3. Untuk menjelaskan solusi penanaman nilai kesetiakawan sosial di SMP N 26 

Surakarta. 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 26 Surakarta. Pelaksanaan 

penelitian selama kurang lebih empat bulan, yaitu sejak bulan Desember 2013 

sampai bulan Maret 2014. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha menerangkan fenomena sosial tertentu. 

Menurut Singarimbun (1989:4), penelitian deskriptif meksudnya untuk 

pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, 

pengangguran, keadaan gizi, prerefesensi terhadap politik tertentu dan lain-lain. 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, strategi penelitian ini adalah studi 

kasus tunggal. Penelitian studi kasus tunggal terpancang adalah penelitian yang 

datanya terpancang sesuai dengan masalah, serta pengumpulannya terarah pada 

tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan pengertian di atas maka studi kasus 

dalam penelitian ini adalah penanaman nilai kesetiakawanan sosial di sekolah. 

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan siswa di SMP Negeri 

26 Surakarta. Objek penelitian ini adalah penanaman nilai kesetiakawanan sosial 

di sekolah. Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Mengingat data yang diperoleh 

merupakan data kualitatif, maka penelitian ini menggunakan model analisis 
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kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif adalah pengumpulan data, 

reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Penanaman nilai kesetiakawanan sosial siswa di SMP Negeri 26 Surakarta. 

a. Jika ada teman atau saudara yang dapat musibah mereka saling menolong 

dan membantu untuk meringankan beban mereka. 

b. Memberikan motivasi dan pengarahan bahwa dengan adanya kegiatan 

gotong royong pekerjaan akan cepat selesai dan ringan karena dalam 

mengerjakannya secara bersama-sama. 

c. Kerjasama antara kepala sekolah, guru, murid dan wali murid harus 

seimbang. Misalnya kerjasama antara pihak sekolah dan wali murid baru, 

rapat kepala sekolah dan guru. 

d. Siswa diajari untuk bertoleransi, serta diadakan karya wisata atau studi 

banding. 

e. Jika ada siswa yang mendapat musibah mereka membantunya dengan cara 

mengumpulkan sisa uang jajan mereka tanpa disuruh. 

f. Untuk rasa sepenanggungan hampir semua siswa di SMP Negeri 26 adalah 

kurang mampu dalam hal ekonomi, mereka sama-sama menempuh 

pendidikan yang sama.   

2. Kendala penanaman nilai kesetiakawanan sosial yang di SMP Negeri 26 

Surakarta. 

a. Semua siswa di SMP Negeri 26 sebenarnya mempunyai rasa tolong 

menolong yang kuat tetapi karena keadaan mereka mungkin tidak bisa 
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menolong misalnya ada temannya yang tidak membawa bolpoint mereka 

sebenarnya ingin meminjamkan tetapi karena hanya punya satu jadinya 

tidak bisa meminjami. 

b. Dalam kegiatan gotong-royong hampir semua siswa ikut tetapi mungkin 

ada salah satu yang malas untuk ikut jadinya siswa yang dulunya ikut 

gotong-royong malas. 

c. Dalam kegiatan kebersamaan. Jika ada kegiatan studi banding atau karya 

wisata sekolah untuk meningkatkan kebersamaan siswa kadang mereka 

tidak bisa ikut karena masalah biaya. 

d. Dalam kegiatan kerjasama yang menjadi kendala adalah kadang ada siswa 

yang sifatnya menyendiri jadi sulit untuk diajak kerjasama. 

e. Ketulusan. Untuk mengukur ketulusan atau keikhlasan orang yang telah 

kita bantu memang sulit tetapidengan bimbingan dan arahan.  

f. Rasa sepenanggungan. Dengan adanya perkembangan teknologi dan 

informasi kadang siswa tidak peduli dengan lingkungan di sekitarnya.   

3. Solusi penanaman nilai kesetiakawan sosial di SMP N 26 Surakarta. 

a. Siswa itu harus terbuka, jika ada masalah harus bercerita, jika butuh 

pertolongan haus bilang agar orang yang ada dekatnya tahu.Siswa disuruh 

terjun langsung untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan 

bantuan. 

b. Bagi siswa yang tidak mengikuti kebersihan akan mendapat sanksi, jika 

kegiatan kebersihan sedang dilakukan guru atau wali kelas mengawasi 

mereka. 
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c. Dalam mengerjakan tugas secara berkelompok, jika sudah selesai guru 

menanyakan satu persatu jawaban dari mereka dan yang tidak bisa 

menjawab akan dikurangi nilainya serta siswa yang tidak mengerjakan aka 

diberi hukuman menulis tugasnya tersebut sebanyak 5 kali. 

d. Untuk menanamkan kerjasama diantara siswa, sekolah mengadakan studi 

banding atau karya wisata bagi yang tidak bisa membayar bisa 

mencicilnya. 

e. Untuk menanamkan nilai ketulusan pada siswa, mereka diberi arahan dan 

bimbingan bahwa dengan ketulusan dan keikhlasan semua yang mereka 

lakukan akan menjadi ringan bukan menjadi beban. 

f. Untuk menanamkan rasa sepenanggungan siswa diberi bimbingan dan 

arahan bahwa dengan dalam keadaan senang harus dirasakan bersama-

sama dan jika dalam kesusahan harus ditanggung bersama atau sering ada 

slogan susah senang harus bersama.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Penanaman nilai kesetiakawanan sosial di sekolah 

Penanaman nilai kesetiakawanan sosial di sekolah di implementasikan 

dengan kegiatan tolong-menolong, gotong royong, kerjasama, kebersaman, 

ketulusan, dan rasa sepenanggungan.. 

2. Kendala dalam penanaman nilai kesetiakawanan sosial di sekolah 

Kendala-kendala dalam penanaman nilai kesetiakawanan sosial di 

sekolahpasti akan dijumpai seiring dengan berjalannya waktu. Kendala yang 
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dialami yaitu tiap karakter siswa yang berbeda-beda, kadang dari siswa itu 

sendiri ada yang malas, ada yang pendiam dan masalah biaya. 

3. Solusi dalam menyelesaiakan penanaman ilai kesetiakawanan social 

Siswa diberi bimbingan dan arahan pntingnya nilai kesetiakawanan sosial di 

sekolah.selain itu jika dalam melakukan semua kegiatan sekolah di tanamkan 

nilai tolong-menolong, gotong-royong, kerjasama, kebersamaan, ketulusan dan 

rasa sepenanggungan 

Saran 

1. Kepada Kepala Sekolah 

2. Kepada guru 

3. Kepada Orang tua 
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