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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seorang filsuf dunia, Socrates memproyeksikan bahwa pendidikan 

bertujuan untuk membentuk manusia menjadi good and smart. Nabi Muhammad 

Saw pun menguatkan bahwa penyempurnaan akhlak dan pembentukan karakter 

yang baik (good character) merupakan misi utamanya dalam mendidik manusia. 

Hal yang sama digaungkan kembali oleh tokoh pendidikan barat yaitu Klipatrick 

bahwa moral, akhlak atau karakter adalah tujuan yang tak bisa lepas dari dunia 

pendidikan (Majid dan Andayani, 2011: 2). Berdasarkan hal tersebut, esensi 

pendidikan mengarah pada proses pembudayaan pengembangan diri untuk 

meningkatkan harkat, martabat, dan kecakapan hidup manusia. Dalam hal ini 

pendidikan harus diarahkan pada konsep intellectual plus character sehingga hal 

tersebut dapat membentuk pribadi manusia yang bermartabat dan berakhlakul 

karimah. Oleh karena itu, usaha peningkatan kualitas suatu bangsa menjadi pusat 

perhatian yang harus diletekkan dalam bingkai sistem pendidikan. 

Berkaca dari perkembangan dunia pendidikan saat ini, perkembangan 

pendidikan abad XXI telah diproyeksikan pada tiga komponen dasar yaitu 

karakter, kompetensi, dan literasi. Ketiga komponen tersebut saling terhubung dan 

terkait. Menurut Mochtar Buchori pendidikan karakter dapat mengantarkan siswa 

pada pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan 

akhirnya ke pengenalan nilai secara nyata/ psikomotorik (Fitri, 2012: 157). 

Pencapaian pendidikan karakter dan kompentensi tersebut akan tercapai secara 

optimal dengan didukung oleh kemampuan literasi yang memadai. Dengan 

memiliki kemampuan literasi yang baik, masyarakat akan lebih maju, lebih bijak 

menanggapi segala bentuk informasi, dan mampu mengolah informasi dengan 

baik. Penguatan ketiga komponen di atas dapat dicapai melalui penguatan sinergi 

antara warga sekolah, keluarga, dan masyarakat.  

Thailand (Muangthai) adalah negara yang berbentuk kerajaan dengan 

mayoritas  penduduk  beragama  Budha.  Di samping itu,  Thailand bagian Selatan 
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yaitu provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, dan Songkhla memiliki kebudayaan unik 

dibanding dengan wilayah Thailand lainnya, daerah tersebut memiliki budaya 

sendiri yaitu budaya Melayu, karena mayoritas di daerah tersebut dihuni oleh 

penduduk muslim (Liow, 2009: 12). Kondisi tersebut menyebabkan 

berkembangnya pendirian sekolah – sekolah swasta Islam di wilayah Thailand 

yang diawali dengan berdirinya Madrasah. Salah satu sekolah Islam swasta yang 

ada di Thailand adalah Sukansart Wittaya School. Konsepsi dari sekolah Islam di 

Thailand yaitu mengedepankan nilai agama Islam dan menjunjung tinggi 

kebudayaan Melayu. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Thailand 

menyuarakan proses pendidikan yang harus dipatuhi oleh instansi negeri maupun 

swasta sesuai dengan Undang- Undang Pendidikan Nasional Pemerintah Thailand 

Tahun 2542 (Tahun 1999) pasal 6 tentang pelaksanaan pendidikan, bahwa: 

“Pelaksanaan pendidikan harus untuk mengembangkan warga Thailand 

jadi manusia yang sempurna secara raga, akal, jiwa, ilmu pengetahuan dan 

moral serta akhlak, dan budaya kehidupan sehari–harinya. Mampu bekerja 

sama dengan orang lain dengan bahagia.” 

 

Merujuk pada kondisi ideal mengenai proses pendidikan dan karakter di 

atas, fenomena yang terjadi saat ini yaitu efektivitas pendidikan karakter dalam 

dunia pendidikan hingga kini masih sering diperdebatkan. Hal ini terjadi lantaran 

sering terjadinya kemerosotan nilai, moral, dan akhlak. Berdasarkan laporan Save 

The Child End of Childhood 2018 mengenai peringkat kesejahteraan anak pada 

delapan metrik yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, 

pernikahan, persalinan, dan kekerasan, Thailand berada di peringkat ke 85 dari 175 

negara (Geoghegan, 2018: 31). Hal ini membuktikan bahwa usaha untuk 

melindungi hak anak di negara Thailand dapat di katakan cukup baik berdasarkan 

indeks pemeringkatan tersebut. Namun fakta yang terjadi berdasarkan laporan 

Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS) oleh UNICEF tahun 2017 

mengungkapkan bahwa 75,2 persen anak di Thailand berusia 1 hingga 14 tahun 

telah mengalami kekerasan fisik atau agresi psikologis oleh orang tua atau 

pengasuhnya (Unicef, 2017: 34). Hal ini sebuah regulasi menjadi penting agar 
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stakeholder sekolah memiliki kesepahaman mengenai penanganan pendidikan 

anak untuk mengantisipasi adanya tindak kekerasan. 

Anomali dalam dunia pendidikan tidak hanya sampai di situ saja. 

Pendidikan yang pada hakikatnya bertujuan untuk memanusiakan manusia justru 

menjadi momok yang siap membinasakan karakter manusia. Fenomena ini dapat 

tercermin dari kasus yang terjadi dalam lingkup sekolah yaitu bullying. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindak bullying di Pattani Primary School 

of South Thailand menyatakan bahwa sebanyak 32,9 persen dari 1.440 siswa di 

sekolah dasar negeri dan swasta di provinsi Pattani pernah melakukan aksi bullying 

kepada anak lain. Bullying sering terjadi pada waktu makan siang atau waktu 

bermain, biasanya saat tanpa adanya pengawasan (Laeheem, Kuning, McNei, 

Besag, 2009: 182). Lebih lanjut survey dari 1,049 siswa pada 3 provinsi di wilayah 

Thailand Selatan menunjukkan bahwa kasus bullying secara keseluruhan yaitu 

15,9 persen adalah korban tradisional dan 15,1 persen adalah korban dunia maya. 

Anak laki-laki lebih sering menjadi korban dari pada anak perempuan untuk 

bentuk-bentuk tradisional dan cyber (Sittichai dan Smith, 2018: 24). Kasus tersebut 

menempatkan Thailand pada posisi posisi ke 3 dari 53 negara dengan persentase 

melakukan bullying yaitu 17.5 persen berdasarkan laporan PISA 2015 mengenai 

kasus bullying (OECD, 2017: 136). Hal ini terjadi tidak lepas dari ketidakefektifan 

penanaman nilai-nilai karakter, baik di lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat secara keseluruhan. 

Lebih lanjut, kondisi demikian terjadi lantaran adanya kemerosotan nilai 

karakter yang dimiliki siswa. Kenyataan tersebut menjadi cambukan keras yang 

akhirnya dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 

karakter. Bagi seorang muslim, penguatan nilai- nilai pendidikan agama Islam 

berperan penting dalam memberikan sumbangan dalam pembentukan karakter 

yang termanifestasi dalam akhlak al-karimah. Melalui pendidikan agama Islam, 

seseorang diharapkan dapat menjadi pribadi yang memiliki otoritas moral dan 

dapat mengaktualisasikan diri sebagai pribadi dan melakukan transendensi di luar 

diri-egonya, sehingga dapat menjadi panutan dan bermanfaat bagi orang lain serta 

lingkungannya. Pewujudan akhlak al-karimah tersebut diperlukan sinergi dalam 
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lingkungan sekolah yang dapat diselenggarakan melalui pengelolaan managemen 

sekolah yang dapat diaktualiasi melalui program kultur sekolah. 

Kultur sekolah menurut Peterson adalah sekumpulan norma, nilai, 

keyakinan, ritual dan tradisi yang menjadi ciri dan membentuk aturan tentang cara 

berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam sebuah organisasi (Koesoma, 2018: 24). 

Setiap sekolah memiliki kebudayaan dan asumsi yang bersifat unik yang 

terealisasikan dalam kultur yang membudaya dan berkembang di lingkungan 

sekolah. Berdasarkan hal tersebut, kultur sekolah menjadi roh bagi terciptanya 

atmosfer sekolah yang kondusif. Penciptaan kultur sekolah yang baik dan kondusif 

yang sesuai dengan karakteristik siswa akan mencetak insan pembelajar yang 

berkualitas karena hal ini menjadi aspek yang berpengaruh dalam perkembangan 

siswa. Berdasarkan urgensi permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai Penanaman Nilai-Nilai Islami melalui Kultur 

Sekolah Di Sukansart Wittaya School Thailand. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kultur sekolah Islam di Sukansart Wittaya School Thailand? 

2. Bagaimana implementasi penanaman nilai-nilai islami melalui kultur sekolah 

di Sukansart Wittaya School Thailand? 

3. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 

mengimplementasikan penanaman nilai-nilai islami melalui kultur sekolah di 

Sukansart Wittaya School Thailand? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penilitian ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan kultur sekolah Islam di Sukansart Wittaya School Thailand. 

2. Mendeskripsikan implementasi penanaman nilai-nilai islami melalui kultur 

sekolah di Sukansart Wittaya School Thailand.  
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3. Mendeskripsikan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 

mengimplementasikan penanaman nilai-nilai islami melalui kultur sekolah di 

Sukansart Wittaya School Thailand. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

sumbangan ilmu pengetahuan tentang penanaman nilai-nilai islami melalui 

kultur sekolah pada dunia pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak 

yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya yaitu: 

a. Bagi kepala sekolah, dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan 

dalam mengambil kebijakan- kebijakan dalam mengembangkan kultur 

sekolah terkait dengan pengembangan karakter islami. 

b. Bagi guru, dapat dijadikan bahan refrensi acuan dalam mengembangkan 

karakter siswa dalam proses pembelajaran maupun diluar proses 

pembelajaran. 

c. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara 

mengamalkan dan memperdalam ilmu dalam menanamkan nilai islami. 

d. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan bahan pertimbangan dan referensi bagi 

peneliti lain yang ingin mengangkat tema yang sama dengan perspektif 

yang berbeda. 

 


