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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 di bumi 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 

yang 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 
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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 memberikan 

kontribusi terhadap keberhasilan pendidikan, yang selanjutnya akan meningkatkan 

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

di era 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 ke sekolah 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 

lain karena menganggap yang paling penting adalah dirinya sendiri. Sedangkan 

orang lain baru dianggap penting jika menguntungkan bagi dirinya, untuk 

membangun kesetiakawanan sosial setiap orang sebagai anggota masyarakat 

dituntut untuk memiliki kepedulian dan ketenggangrasaan terhadap orang lain 

sepenting dirinya.  
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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 

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 berbagai masalah sosial. Definisi tersebut seolah-

olah mudah diinterpretasikan, 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 

adiluhung. Nilai kesetiakawanan sosial  harus ditanamkan di sekolah karena 

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

bangsa. Soko Guru kesetiakawanan 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 kesetiakawanan sosial di sekolah.  
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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 

keperkembangan teknologi dan informasi ini membawa pengaruh kuat terhadap 

sikap dan perilaku masyarakat terutama bagi remaja dan pemuda. Memudarnya 

nilai kesetiakawan sosial di kalangan pemuda 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 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)”.  

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, 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 menangani  kendala dari penanaman nilai 

kesetiakawanan sosial di SMP Negeri 26 Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini, perlu 

adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan 

diteliti sehingga dapat bekerja secara terarah, dalam mencari data sebagai langkah 

pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan penanaman nilai kesetiakawanan sosial siswa di SMP 

Negeri 26 Surakarta. 

2. Untuk mendeskripsikan kendala penanaman nilai kesetiakawanan sosial yang 

di SMP Negeri 26 Surakarta. 

3. Untuk menjelaskan solusi dari kendala penanaman nilai kesetiakawanan sosial 

di SMP N 26 Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, maupun 

bagi masyarakat pada umumnya.  

b. Melaui penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, 

khususnya mengenai kesetiakawanan sosial di sekolah. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman penelitian 

berikutnya yang sejenis. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah 

satu masukan dan kerangka acuan yang sangat berharga bagi para 

pengambil keputusan, terutama mengenai kesetiakawanan sosial di 

sekolah. 

b. Sebagai calon pendidik, pengetahuan dan pengalaman selama 

mengadakan penelitian ini dapat ditransformasikan kepada peserta didik 

pada khususnya, maupun bagi masyarakat pada umumnya. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Nilai adalah suatu hal yang dihadapkan dengan kejadian nyata dihayati oleh 

seseorang mengenai sesuatu yang penting atau kurang penting dan baik atau 

kurang baik melekat pada suatu objek yang berguna bagi manusia. 

2. Kesetiakawanan sosial adaah suatu potensi spiritual, komitmen untuk 

berpegang teguh, taat dan patuh untuk melaksanakan apapun untuk 

bertanggung jawab diri sendiri sekaligus bersama jati diri bangsa. 

3. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang secara resmi yang menyelenggarakan 

pendidikan dari jenjang tingkat kanak-kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi 

(PT) diikuti oleh peserta didik, dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan 

dilakukan secara berencana, sengaja, terarah sistematis, oleh para pendidik 

profesional dengan program yang dituangkan ke dalam kurikulum untuk 

jangka waktu tertentu. 

 


