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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Indonesia merupakan negara yang mempunyai beraneka ragam 

budaya. Antara satu daerah dengan daerah lainnya memiliki perbedaan adat 

istiadat, bahasa, agama, suku, bahkan termasuk di dalamnya etnis yang berbeda 

pula. Sebagai bangsa yang mengutamakan prinsip “Bhineka Tunggal Ika” maka 

semua perbedaan yang ada diharapkan tidak mempengaruhi kehidupan berbangsa 

dan bernegara, yaitu tidak memicu atau menyebabkan terjadinya permasalahan 

yang berasal dari perbedaan budaya atau kepluralitasan dan kemajemukan bangsa 

Indonesia  tersebut. Bahkan, kemajemukan dan kepluralitasan bangsa Indonesia 

dapat dijadikan sebagai kekayaan dalam khazanah budaya nasional dimana semua 

keanekaragaman budaya tersebut dapat hidup berdampingan, sesuai prinsip 

“Bhineka Tunggal Ika” yaitu wala upun Indonesia memiliki beranekaragam 

busaya namun Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.  

 Adanya konflik sosial yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia 

akhir-akhir ini cenderung semakin memuncak dan mengkhawatirkan. Bangsa 

Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang ramah dan menghargai perbedaan 

budaya seolah kehilangan identitas dirinya.     

 Kerusuhan antar suku, misalnya, antar suku Madura dan suku Melayu 

yang terjadi di Sambas, Kalimantan Barat merupakan salah satu kasus konflik 

horisontal yang berlatar belakang budaya yang dinilai oleh pengamat sosial 

2 



 

 

3 

sebagai suatu tragedi nasional yang menyedihkan. Begitu pula dengan apa yang 

terjadi di beberapa daerah lainnya, seperti kerusuhan antara umat Muslim dan 

Kristiani di Ambon, Dayak dan Madura di Sampit, serta Pribumi dan Tionghoa di 

berbagai kota yang membawa ancaman terhadap kerukunan dan integrasi bangsa  

(Khisbiyah dan Sabardila , 2004).  

                  Berbagai peristiwa tersebut mengundang perhatian yang penting dalam 

kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan kebangsaan yang selama ini 

berlangsung di sekolah-sekolah. Pertama, sejauh mana penyelenggaraan 

pendidikan selama ini berlangsung dan dapat memberikan bekal kepada siswa 

tentang wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, saling menghormati 

perbedaan suku bangsa yang ada. Kedua, seberapa jauh konflik sosial tersebut 

membawa dampak buruk terhadap pendidikan khususnya terhadap sekolah-

sekolah yang menjadi korban konflik tersebut. Adanya keterlibatan anggota 

masyarakat pada kasus kerusuhan yang dilatar-belakangi oleh isu SARA di 

berbagai daerah menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya toleransi, rasa kemanusiaan, dan semangat persatuan dan kesatuan 

bangsa. Faktor penyebabnya antara lain lingkungan masyarakatnya sendiri yang 

baik sengaja maupun tidak sengaja ikut berperan dalam mensosialisikan cara-cara 

kehidupan yang kurang baik (www.depdiknas.go.id, 30 Desember 2005). 

Kenyataan pahit yang banyak terjadi di masyarakat tersebut menunjukkan  bahwa 

kita belum mampu belajar tentang bagaimana hidup bersama secara rukun, di 

mana kita dengan sadar dan tulus memberikan toleransi dan apresiasi terhadap 

perbedaan sistem keyakinan  kelompok-kelompok lain yang dicerminka n melalui 
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pandangan dan gaya hidup yang berbeda dengan kita. Se7cara struktural, sistem 

politik yang diskriminatif di banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengkotak-

kotakkan manusia berdasarkan golongan etnis, agama, dan atau kelas sosialnya, 

lalu menyalakan api konflik dan perang di antara berbagai kelompok tersebut. 

Secara kultural, agen-agen sosialisasi utama seperti keluarga, lembaga agama dan 

lembaga pendidikan tampaknya tidak berhasil menanamkan sikap toleran-inklusif, 

gagal menumbuhkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tidak 

mampu mengajarkan hidup bersama secara harmonis dalam masyarakat plural.           

Sementara itu, beberapa mata pelajaran yang ada di sekolah, seperti misalnya 

pelajaran Sejarah, IPS, dan PPKN yang mengacu pada kurikulum yang etnosentris 

juga turut memperkuat anggapan kaprah bahwa budaya “kami” adalah adiluhung 

dan mulia, sedangkan budaya “mereka” lebih rendah dan deka den (Khisbiyah dan 

Sabardila, 2004). Apabila masyarakat, dalam hal ini adalah orang-orang yang 

telah dewasa yang menjalankan kehidupan sehari-hari mereka tidak dapat 

memberikan dukungan yang positif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta 

tidak dapat memberikan contoh yang baik dan benar untuk generasi penerus 

bangsa Indonesia ini, maka bukan suatu hal yang tidak mungkin bila dalam jangka 

waktu 10 tahun ke depan bangsa dan negara Indonesia ini menjadi terpecah belah 

dan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. 

                  Berbagai konflik sosial yang terjadi dapat pula berpengaruh negatif 

pada anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa. Misalnya, ketika tragedi 

Sambas yang berdampak pada sikap mental anak usia sekolah baik secara 

langsung maupun tidak langsung, yakni : (a) terganggunya aspek kejiwaan anak 
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usia sekolah dan (b) memburuknya persepsi permusuhan antar-etnis. Di antara 

anak-anak tersebut secara langsung melihat tindakan-tindakan bengis, kejam yang 

dilakukan oleh massa seperti perkelahian, saling membunuh dengan menggunakan 

senjata tajam, pembakaran rumah dan tindakan-tindakan sadis lainnya. Hal ini 

jelas merupakan peristiwa-peristiwa yang memberikan pengalaman emosional 

yang secara langsung maupun tidak dapat mengakibatkan anak-anak menjadi 

traumatis. Dari pengamatan langsung di lapangan sempat terlihat tanda -tanda 

traumatis terhadap diri anak tersebut misalnya : (a) mudahnya timbul rasa takut,  

(b) tidak mau berjumpa dengan orang lain dan (c) cemas, khawatir, dan murung. 

Dampak non-fisik lain terjadinya kerusuhan antar -etnis adalah terbentuknya atau 

semakin buruknya persepsi anak-anak dari suku yang bertikai. Anak-anak suku 

Madura memiliki persepsi yang buruk terhadap teman-temannya suku Melayu, 

demikian sebaliknya persepsi anak-anak Melayu terhada p anak-anak etnis 

Madura. Kondisi yang demikian sangatlah memprihatinkan dan perlu dicermati 

karena pada diri anak-anak calon generasi penerus telah tumbuh rasa kebencian 

terhadap sesama bangsa dan hal semacam ini dapat mengganggu upaya 

pemerintah dalam menggalang persatuan dan kesatuan antar suku bangsa. Salah 

satu indikasi yang dapat memperkuat kekhawatiran adalah munculnya rasa 

kebencian di antara anak-anak dari dua suku yang bertikai. Ini terlihat dari hasil 

pengisian kuesioner (semacam jajak pendapat) terhadap siswa-siswa kelas V – VI 

di beberapa SD di Kabupaten Sambas yang dilaksanakan Forum Komunikasi 

Pemuda Melayu (FKPM) cabang Sambas pasca kerusuhan. Hasilnya cukup 

mengejutkan yaitu terhadap pertanyaan tentang “Kamu anggap apa anak-anak 
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suku Madura saat ini?” dengan disediakan 3 pilihan jawaban yaitu: (1) sebagai 

sahabat, (2) sebagai teman dan (3) sebagai musuh. Jawaban responden siswa 

seluruhnya yang merupakan putra / putri penduduk Sambas adalah menganggap 

musuh terhadap anak-anak dari suku Madura yang setelah kerusuhan berada atau  

ditampung di beberapa perkampungan di kodya Pontianak. Sebaliknya, bagi anak-

anak usia sekolah suku Madura juga tertanam rasa permusuhan terhadap anak-

anak suku Melayu karena mereka melihat sendiri perilaku anak-anak usia SLTP / 

SLTA yang sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan melakukan pembantaian, 

pembakaran, dan pengusiran terhadap orang-orang Madura yang tinggal di 

Kabupaten Sambas. Terlebih lagi pada anak-anak usia sekolah suku Madura yang 

secara langsung mengalami nasib atau musibah kehilangan orang tua, saudara 

yang ikut menjadi korban pembunuhan. Umumnya, mereka sangat membenci dan 

dendam terhadap orang Melayu khususnya yang berada di Kabupaten Sambas 

tempat mereka dan orang tuanya semula tinggal (www.depdiknas.go.id,               

30 Desember 2005).         

 Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dituntut untuk mempunyai 

sikap. Tingkah laku seseorang tidak terlepas dari sikap yang dimilikinya. Menurut 

Vembriarto (1982) sikap sebagai orientasi yang dipelajari terhadap objek dan 

sikap itu selalu mempunyai kecenderungan positif dan negatif. Rokeach (dalam 

Vembriarto, 1982) menjelaskan bahwa sikap merupakan predisposisi untuk 

merespons, untuk berperilaku. Ini berarti bahwa sikap berkaitan dengan perilaku, 

sikap merupakan predisposisi untuk berperilaku. Sedangkan sosial adalah segala 

yang berkenaan dengan khalayak, berkenaan dengan masyarakat, berkenaan 
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dengan umum, suka menolong dan memperhatikan orang lain (Fajri dan Senja , 

2003). Dalam interaksi sosial, terjadi hubungan saling mempengaruhi di antara 

individu yang satu dengan yang lain, terjadi hubungan timbal balik yang turut 

mempengaruhi pola perilaku masing-masing individu sebagai anggota 

masyarakat. Interaksi sosial itu meliputi hubungan antara individu dengan 

lingkungan fisik maupun lingkungan psikologisnya (Azwar, 2001). Selain itu, 

dalam interaksi sosial, individu bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap 

berbagai obyek psikologis yang dihadapinya. Di antara berbaga i faktor yang 

mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang 

lain yang dianggap penting, media massa, institusi, atau lembaga pendidikan dan 

lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individu (Azwar, 2001). 

                  Pada anak-anak usia sekolah dasar biasanya mereka sudah dapat diajak 

berfikir dan memahami mana yang benar dan mana yang salah, oleh karena itu 

usaha -usaha yang dapat dilakukan untuk menciptakan kembali persatuan dan 

kesatuan bangsa sebaiknya dimulai seja k dini. Anak tidak dapat berkembang 

dengan sendirinya tanpa bantuan dari lingkungan sosial (orang tua, lembaga, 

pendidikan, dan lain -lain). Bagaimana keadaan lingkungan sosial yang ada, begitu 

pulalah keadaan anak yang terbentuk. Anak-anak cenderung melihat dan meniru 

perilaku yang terjadi di sekitarnya, maka harus menunjukkan dan menjelaskan 

tentang sikap dan perilaku yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah 

kepada anak-anak supaya mereka dapat bertumbuh dan berkembang dengan 

sempurna, baik dalam kehidupan pribadi mereka maupun dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 
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 Pada usia sekolah dasar (usia 7-12 tahun), anak-anak mulai 

mempelajari hal-hal yang lebih luas selain lingkungan sekitarnya, maka sebaiknya 

anak-anak dibekali dengan pendidikan atau pengajaran tentang lingkungan dalam 

arti luas, yaitu meliputi kemajemukan dan kepluralitasan bangsa dan negara 

Indonesia sebagai tanah air mereka. Terjadinya berbagai konflik sosial dalam 

masyarakat akan membawa dampak yang tidak baik bagi anak-anak.  

                  Pengakuan akan adanya keragaman dan perbedaan dalam kehidupan 

manusia sebetulnya merupakan nilai-nilai dasar dari agama Islam, sebagaimana 

yang difirmankan oleh Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur’an,bahwa Allah SWT 

telah menjadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk dapat saling 

mengenal satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, adanya kenyataan 

keberagaman dan perbedaan ini dapat dikatakan sebagai fitrah manusia dan 

realitas sosial yang mesti dihormati dan dipelihara. Perbedaan yang ada dalam 

kehidupan apabila ditampilkan menjadi sesuatu yang indah maka dapat 

menimbulkan apresiasi tersendiri bagi manusia, karena pada dasarnya manusia 

menyukai sesuatu yang indah. Salah satu hal yang dapat membuat segala sesuatu 

menjadi indah adala h dengan perantaraan seni.  Pendidikan seni dapat diberikan 

pada anak-anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) dengan pendekatan apresiasi 

siswa untuk menghargai dan menikmati seni, merangsang kemampuan berseni, 

serta memanfaatkan pengalaman estetiknya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun 

jenis kesenian yang dipilih seyogyanya adalah kesenian tradisi Nusantara, karena 

sebagai anak bangsa, peserta didik sudah selayaknya mengetahui khazanah 

kesenian tradisi bangsanya sendiri. Dengan demikian, apresiasi terhadap kesenian 
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tradisional Nusantara ini diharapkan membantu peserta didik mengenal jati 

dirinya dan sekaligus memahami pluralitas bangsanya, mereka akan mampu 

menghormati perbedaan dan keanekaragaman, dan secara arif menerima realitas 

pluralitas budaya masyarakat Indonesia (Khisbiyah dan Sabardila , 2004). Maka 

pendidikan apresiasi seni ini dapat diberikan mulai pada anak-anak usia sekolah 

dasar sampai sekolah menengah umum. Namun, sebagai langkah awal dapat 

dilakukan pada anak-anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) sebagai usia yang 

efektif untuk pendidikan dan pengajaran tentang lingkungan, baik dalam lingkup 

yang kecil maupun yang luas. 

 Pendidikan apresiasi seni telah berjalan pada beberapa sekolah dasar    

(SD) di kota Surakarta dan sekitarnya yaitu SD Muhammadiyah 1, SD Al – Islam 

2 Jamsaren, SD Al-Irsyad, SD / Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

Karanganyar, dan SD Ta’mirul Islam. Adapun kesenian yang diajarkan adalah 

meliputi seni tari, seni karawitan dan seni pedalangan. Pendidikan apresiasi seni 

adalah merupakan program kerjasama antara Pusat Studi Budaya dan Perubahan 

Sosial (PSB-PS) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), dengan dukungan 

The Ford Foundation dan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Seni Indonesia di 

Surakarta dan juga dengan Forum Pendidikan Apresiasi Seni di Sumatra barat 

(untuk Program Pendidikan Apresiasi Seni di kota Padang dan sekitarnya). Untuk 

pelaksanaan di kota Surakarta telah dilaksanakan sejak Agustus 2001, sedangkan 

PAS di Sumatra Barat mulai dirintis persis setahun kemudian, setelah adanya 

pelaksanaan semiloka mengenai PAS pada Juli 2002 yang menginspirasi untuk 

memperluas cakupan wilayah uji coba program ini. Program PAS dirancang 
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karena kesadaran bahwa dengan format praktis ekstrakurikulernya, PAS mampu 

memberi anak-anak kesempatan bergaul dan “mengalami” kesenian lokal, dengan 

tujuan menumbuhkan apresiasi mereka terhadap kemajemukan seni budaya di 

sekitar lokus asal atau lokus tinggal mereka. PAS juga menyediakan ruang untuk 

mengembangkan imajinasi dan kreativitas mereka, sesuatu yang sulit didapat 

melalui sistem pendidikan kita yang lebih mendahulukan hafalan, keseragaman 

dan kecerdasan kognitif dari pada pengertian, kebebasan berekspresi dan 

kecerdasan emosional-spiritual (Khisbiyah dan Sabardila, 2004).  

 Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mendapatkan pemahaman 

yang lebih dalam tentang “Bagaimana sikap sosial pada anak yang mengikuti 

pendidikan apresiasi seni?” 

 

B. Tujuan Penelitian 

                  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sikap sosial 

pada anak yang mengikuti pendidikan apresiasi seni.  

. 

C. Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Bagi Pihak Sekolah yaitu dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang 

berguna untuk mendukung sikap sosial pada anak-anak didiknya. 

2. Bagi Siswa yaitu dapat menerapkan pengetahuan yang diterimanya dalam 

pendidikan apresiasi seni dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang 

berkaitan dengan sikap sosial yang dimilikinya.   
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3. Bagi Orangtua Siswa yaitu dapat ikut memfasilitasi pendidikan apresiasi seni 

yang mendukung perkembangan siswa, terutama yang berhubungan dengan 

sikap sosial. 

4. Bagi Bidang Ilmu Psikologi yaitu dapat menambah wawasan dan diharapkan 

dapat memberi sumbangan teoritik bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan 

memperkaya khasanah ilmu psikologi khususnya psikologi sosial.  

 

D. Keaslian Penelitian  

 Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Pusat Studi Budaya dan 

Perubahan Sosial (PSB – PS) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) 

dengan The Ford Foundation dan bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Seni 

Indonesia di Surakarta dan Forum Pendidikan Apresiasi Seni di Sumatra Barat,  

yang bertujuan untuk menumbuhkan minat dan penghargaan siswa terhadap 

kesenian, merangsang kemampuan dan keterlibatan siswa untuk berkesenian, serta 

mendorong siswa memanfaatkan pengalaman seninya dalam kehidupan sehari-

hari. Sedangkan penelitian tentang apresiasi seni yang dikaitkan dengan sikap  

sosial pada anak belum ada , padahal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana sikap sosial  pada anak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

penelitian ini adalah asli. 
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