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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pada pasal 3 menyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan 

untuk berkembangnya 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 serta 

bertanggung jawab.” Berdasarkan hal tersebut nampaknya fungsi dan peran 

pendidikan belum sesuai dengan yang seharusnya. 

 Mencermati tujuan pendidikan dalam undang-undang tersebut dapat 

dikemukakan bahwa pendidikan merupakan wahana terbentuknya masyarakat 

madani yang dapat membangun dan meningkatkan martabat bangsa. Pendidikan 

juga merupakan salah satu bentuk investasi manusia yang dapat meningkatkan 

derajat kesejahteraan masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan 

dasar, sangat penting dalam mencapai kesejahteraan hidup. Pendidikan dapat 

digunakan untuk menggapai kehidupan memuaskan dan berharga, dengan 

pendidikan akan terbentuk kapabilitas manusia menjadi lebih luas.  

 Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa 

pendidikan pada setiap jenjang harus diselenggarakan secara sistematis guna 

mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter 

peserta didik sehingga mampu bersaing, bertanggung jawab, pantang menyerah, 

beretika, bermoral, sopan santun dan berinteraksi dengan masyarakat. 

Pembentukan karakter tersebut sudah seharusnya ditanamkan sejak dini pada 

siswa. Namun pada saat ini pendidikan belum mencapai pada pembentukan 

karakter berkaitan dengan penanaman norma atau nilai-nilai. Pada proses belajar 

mengajar saat ini hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan, pada akhirnya hanya 

akan berakhir dengan nilai dalam bentuk angka atau huruf. Nilai yang didapatkan 

siswa tersebut seharusnya tidak terlepas dari proses siswa dalam mengikuti 
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pembelajaran, karena masih banyak siswa tidak melakukan tugas dengan 

sungguh-sungguh dan bahkan tidak mengerjakan sama sekali.  

 Observasi Fitriastuti (2014, hlm. 2) mengenai tanggung jawab siswa dalam 

mengerjakan tugas dari gurunya, hasil observasi tersebut adalah “Siswa 

menyerahkan tugas tepat waktu 15,625%, mandiri (tidak menyontek) 12,5%, 

mengerjakan tugas rumah atau PR 31,25%.” Hasil observasi tersebut menunjukan 

siswa yang mengerjakan tugas berada di angka 31,25%, berarti persentase siswa 

yang tidak mengerjakan tugas masih jauh lebih tinggi. Selain itu hal serupa juga 

terjadi pada kerja kelompok. Kerja kelompok dimaksudkan guru agar siswa dapat 

bekerja sama dan berinteraksi lebih aktif dengan teman dalam kelompoknya. 

Akan tetapi hanya membuat beberapa siswa saja yang mengerjakan tugas tersebut. 

Siswa lainnya tidak terlibat aktif dalam mengerjakan tugas, mereka malah asik 

dengan kegiatan di luar kegiatan kerja kelompok. Sebagian diantaranya 

memainkan handpone atau gadget, mengobrol dengan teman lainnya, dan lain 

sebagainya. Selain itu siswa yang bolos sekolah juga masih banyak ditemui.  

 Seperti berita pada Metrotvnews.com Bandung 21 januari 2016 19:33 WIB, 

memberitakan “Sebanyak 21 orang pelajar diamankan Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Bandung di Gedung Olahraga Lodaya, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis, 

21 Januari. Puluhan pelajar tersebut dirazia petugas lantaran bolos dan berkumpul 

di GOR Lodaya”. Siswa tidak menganggap bahwa sekolah merupakan 

kewajibannya. Selain hal tersebut juga dalam beberapa kasus terjadi pada 

pelaksanaan ujian nasional (UN). Seperti yang diberitakan Sindonews.com pada 

Selasa, 5 Mei 2015 “Bahkan, beberapa siswa saling tukar lembaran jawaban pada 

siswa lainnya. Aksi curang ini dilakukan para siswa saat pantia pengawas lengah”. 

Mencontek dalam ujian nampaknya bukan merupakan hal langka, bahkan bisa 

dikatakan sudah menjadi kebiasaan. Lebih dari pada itu dalam Liputan6.com 12 

Mei 2016 pukul 06:34 WIB diberitakan “Sejumlah siswa SMP di Magelang, Jawa 

Tengah tertidur saat mengerjakan soal ujian nasional (UN). Suasana serupa juga 

terlihat di Klaten, saat para siswa mengerjakan soal-soal Bahasa Inggris”. 

Berdasarkan berita-berita tersebut mencerminkan bahwa siswa masing sangat 

kurang dalam memenuhi tuntutan tugas atau kewajibannya, seharusnya hal terebut 

dibiasakan dari mulai hal-hal kecil. Misalnya mengerjakan tugas dengan mandiri 

http://www.liputan6.com/
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(tidak mencontek), terlepas dari pada pencapaian hasil. Ataupun juga dengan 

membiasakan hal-hal kecil yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari di rumah. 

 Kebanyakan anak tidak terbiasa untuk mencuci piring bekas makannya, 

mencoba mencuci baju sendiri atau bahkan tidak menyimpan handuk basah 

dengan sembarangan. Walaupun hal-hal tersebut nampaknya bukan merupakan 

sesuatu yang besar dan bahkan sebagian menganggap siswa bolos sekolah adalah 

hal biasa, akan tetapi hal ini mencerminkan rendahnya responsibility siswa. 

Responsibility adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya 

baik disengaja maupun tidak. Responsibility juga berarti sebagai perwujudan 

kesadaran akan kewajibannya. Oleh karena itu rendahnya responsibility pada 

siswa atau anak juga melatar belakangi kasus-kasus seperti siswa tidak 

mengerjakan tugas, mencontek dalam ujian, tidak terlibat dalam tugas kelompok, 

menyimpan barang sembarangan dan juga bolos sekolah. Oleh karena itu 

diperlukan suatu program yang dapat memberikan kesempatan dan pengalaman 

bagi anak untuk mengembangkan responsibility pada diri sendiri.   

 Menurut Barker (2006, hlm. 2) “This pushes the participant further from 

the skills of coping when they meet real situations that do have personal 

responsibility and consequences, where they do have to be accountable for their 

own actions”. Kegiatan outdoor education mendorong pesertanya untuk 

mengatasi segala situasi nyata yang dihadapinya. Situasi tersebut berkaitan 

dengan tanggung jawab dan juga konsekuensi. Dari proses tersebut peserta akan 

berlatih untuk bertanggung jawab sendiri sekaligus akan merasakan konsekuensi 

atas segala keputusan dan tindakan.  

  Berdasarkan penelitian sebelumnya dengan judul “An Exploratory Study of 

Learning Outcomes from an Undergraduate Wilderness Camping and Outdoor 

Leadership Experience” yang dilakukan oleh Hollady dan Sklar (2012, hlm. 56-

58). Penelitian ini dilakukan selama tujuh hari pada siswa yang mengikuti 

kegiatan outdoor. Berdasarkan hasil data menunjukan peningkatan pada 

keseluruhan independen kompetensi, responsibility, ketertarikan bereksplorasi, 

kerja sama dan ketertarikan pada alam. Berdasarkan hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa program outdoor education memberikan pengaruh pada 

beberapa variabel, dan salah satunya adalah responsibility siswa. Walaupun 
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penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai hasil intervensi program 

outdoor education terhadap responsibility, namun penelitian tersebut tidak 

terfokus hanya pada responsibility saja, dan tidak membagi klasifikasi 

berdasarkan personal dan social responsibility. Intervensi outdoor education 

melalui program camping terhadap responsibility masih sangat kurang. Oleh 

karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh 

outdoor education terhadap personal dan social responsibility.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan sebelumnya, 

maka rumusan masalah yang peneliti rumuskan adalah 

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan outdoor education terhadap personal 

responsibility siswa? 

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan outdoor education terhadap social 

responsibility siswa? 

3. Apakah terdapat perbedaan peningkatan responsibility antara kelompok 

outdoor education melalui program camping dengan kelompok kontrol? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan sebelumnya, 

tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Ingin mengetahui dan menguji pengaruh outdoor education terhadap personal 

responsibility siswa. 

2. Ingin mengetahui dan menguji pengaruh outdoor education terhadap social 

responsibility siswa. 

3. Ingin mengetahui dan menguji perbedaan peningkatan responsibility antara 

kelompok outdoor education melalui program camping dengan kelompok 

kontrol. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bukti mengenai pengaruh outdoor 

education terhadap responsibility pada siswa, dan kedepannya dapat digunakan 

oleh berbagai pihak yang membutuhkan. 
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1. Teoritis  

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan dukungan positif bagi teori-teori 

sebelumnya yang menyatakan intervensi outdoor education terhadap 

responsibility.  

b. Dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan mengenai teori pengembangan 

karakter melalui outdoor education khususnya melalui program camping. 

2. Praktis 

a. Penelitian ini memberikan pengalaman nyata pada siswa yang mengikuti 

program kegiatan dan mendorong mereka untuk memperbaiki diri, 

khususnya pada responsibility siswa. 

b. Penelitian ini juga dapat berdampak positif bagi sekolah setelah merasakan 

adanya perubahan dari siswa yang mengikuti kegiatan outdoor education.  

c. Acuan bagi guru terkait pelaksanaan pendidikan jasmani dengan alternatif 

lain, dalam hal ini outdoor education. 

d. Bagi peneliti berikutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu 

rujukan dalam melakukan penelitian dalam bidang yang sama. 

3. Isu Sosial 

a. Dengan hasil penelitian ini dapat menjadikan suatu acuan untuk 

melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan dengan memanfaatkan 

lingkungan sekitar. 

b. Kegiatan outdoor education ini tidak hanya terpaku pada kegiatan 

pendidikan formal tetapi juga dapat dilaksanakan pada nonformal. 

 

E. Struktur Organisasi Tesis  

Pembahasan ini memberikan gambaran kandungan setiap bab, urutan 

penulisannya, serta keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya dalam 

membentuk sebuah kerangka tesis yang utuh. BAB I terdiri dari pendahuluan, di 

dalamnya berisikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat atau signifikasi penelitian dan struktur organisasi 

penelitian. BAB II: kajian pustaka yang di dalamnya berisikan outdoor education, 

camping, responsibility, keterkaitan outdoor education dengan responsibility, 
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penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian. BAB III: metode penelitian yang di 

dalamnya berisikan tentang desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel 

penelitian, instrument, prosedur, program penelitian dan analisis data. BAB IV: 

pada pembahasan ini peneliti menampilkan deskripsi data hasil penelitian, 

pengolahan dan analisis data juga diskusi temuan. BAB V: penutup yang di 

dalamnya berisikan kesimpulan dan rekomendasi.  

 

  


