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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pembangunan pendidikan nasional adalah suatu usaha yang bertujuan untuk 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri dan modern. 

Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya menyeluruh dan 

sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan 

dalam membangun pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada 

pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam konteks 

demikian, pembangunan pendidikan itu mencakup berbagai dimensi yang sangat 

luas: sosial, budaya, ekonomi dan politik (Depdiknas, 2006:16).  

 Dimensi tersebut yang berkenaan dengan perspektif sosial, pendidikan akan 

melahirkan insan-insan terpelajar yang mempunyai peranan penting dalam proses 

perubahan sosial dalam masyarakat. Perspektif  budaya, pendidikan juga 

merupakan wahana penting dan medium yang efektif untuk mengajarkan norma, 

mensosialisasikan nilai, dan menanamkan etos di kalangan warga masyarakat. 

Perspektif ekonomi, pendidikan akan menghasilkan manusia-manusia yang handal 

untuk menjadi subyek penggerak pembangunan ekonomi nasional, dan perspektif 

politik, pendidikan harus mampu mengembangkan kapasitas individu untuk 

menjadi warga negara yang baik (good citizens), yang memiliki kesadaran akan 

hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara (Depdiknas, 2006:16-17). 
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Pembangunan pendidikan nasional harus dilihat dalam perspektif 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam perspektif demikian, 

pendidikan harus lebih berperan dalam membangun seluruh potensi manusia agar 

menjadi subyek yang berkembang secara optimal dan bermanfaat bagi masyarakat 

dan pembangunan nasional. Potensi manusia Indonesia yang dikembangkan 

mencakup olah hati yang berkualitas dengan keimanan, ketakwaan dengan akhlak 

mulia, olah rasa yang berkualitas dengan seni atau estetika, olah pikir yang 

berkualitas dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta potensi fisik yang 

berkualitas dengan olah raga.  

Ditinjau dari mutu pendidikan di Indonesia, baik mutu pendidikan akademik 

maupun non-akademik masih tertinggal.  Depdiknas (2006:32-33) menyatakan 

bahwa mutu akademik antar bangsa melalui Programme for International Student 

Assesment (PISA) 2003 menunjukkan bahwa dari 41 negara yang disurvey, untuk 

bidang IPA menempati peringkat ke 38, bidang Matematika dan Kemampuan 

Membaca menempati peringkat ke 39. Jika dibandingkan dengan Korea, 

peringkatnya sangat jauh, untuk bidang IPA menempati peringkat ke 8, Membaca 

peringkat ke 7, Matematika peringkat ke 3.  

Mutu pendidikan non-akademik masih bermasalah yang dapat dilihat dari 

perilaku dan sikap peserta didik dalam kehidupan sosial, baik saat berada di 

lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dari jumlah kasus yang ada seperti 

perkelahian masal, perilaku amoral, dan tata kehidupan lainnya, belum 

mencerminkan nilai-nilai budaya dan norma-norma yang berlaku. Bahkan akhir-

akhir ini kenakalan remaja di Indonesia menunjukkan peningkatan, baik kualitas 
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dan kuantitasnya. Semakin maraknya penyimpangan perilaku di kalangan remaja, 

seperti meminum minuman keras, mengkosumsi sabu-sabu, ekstasi dan putau, 

bahkan banyak pelajar yang berani melakukan perbuatan yang tidak senonoh di 

dalam kelas yang direkam dengan telpon genggam, serta masih banyak lagi 

tindakan  amoral yang lain.  

Maraknya perilaku menyimpang ini mendorong para pengamat sosial 

berfikir mencari penyebabnya, mengapa hal tersebut terjadi pada bangsa yang 

selama ini dikenal oleh orang luar sebagai bangsa yang ramah, toleran, dan penuh 

persaudaraan. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut umumnya menunjuk pada 

kesadaran akhlak dan moral yang merosot (Diknas, 2004 :2).  

Gejala di masyarakat menunjukkan banyaknya kelemahan dalam pendidikan 

moral, misalnya masyarakat mudah terkena pengaruh hal-hal bertentangan dengan 

nilai moral dan ajaran agama. Memang perilaku moral dipengaruhi oleh banyak 

hal, akan tetapi pendidikan dalam arti luas  (dalam keluarga, sekolah dan 

masyarakat) dituntut untuk ikut bertanggungjawab terhadap kemunduran moral 

tersebut. 

Kesehatan mental, budi pekerti luhur atau akhlak yang mulia sangat penting 

bagi perkembangan peradaban dan kebudayaan suatu bangsa, di samping 

kecerdasan berpikir dan kemampuan intelektual. Upaya untuk meningkatkan 

kecerdasan berfikir, pembangunan mental, budi pekerti dan akhlak mulia adalah 

tugas bersama antara keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perilaku dan tindakan amoral 

disebabkan oleh moralitas yang rendah. Moralitas yang rendah disebabkan oleh 
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pendidikan moral yang kurang efektif. Santoso (1991:27) mengungkapkan  bahwa 

urusan kebrobokan moral tidak bisa diperbaiki hanya dengan himbauan, pidato, 

khotbah, sandiwara, seminar, rapat kerja, dan berbagai bentuk upaya sejenis 

lainnya, tetapi harus dengan ketepatgunaan pendidikan moral dalam keluarga, 

sekolah dan masyarakat 

Penanaman nilai budi pekerti perlu diimbangi dengan keadaan lingkungan 

yang mendukung. Pendidikan budi pekerti bukan hanya menjadi tugas sekolah 

saja, tetapi tugas kita semua, bahkan keluarga, sekolah, masyarakat maupun 

pemerintah. Kebersamaan itulah dapat dihasilkan buah dari pendidikan budi 

pekerti. 

Keluarga sangat menentukan berhasil atau tidaknya penanaman nilai, bila 

keluarga tidak ikut terlibat membantu  menanamkan nilai akan menjadi hambatan 

bagi perkembangan nilai anak. Oleh karena itu, keluarga harus ikut terlibat dan 

aktif membantu anak dalam mengembangkan nilai kebaikan, bahkan keluarga 

perlu mengerti nilai apa yang diberikan di sekolah dan perlu didukung dalam 

kehidupan keluarga. Misalnya, apabila di sekolah diajarkan nilai kemandirian, di 

rumah, orang tua perlu melatih dan memberikan peluang agar anak dapat 

mencoba lebih mandiri, tidak sebaliknya (Chan, 2005:24). Jadi, pendidikan nilai 

di sekolah perlu sesuai dengan praktek nilai di keluarga. Walaupun sekolah telah 

mencoba memasukkan materi moral dan budi pekerti secara terpadu (integrated) 

ke dalam setiap mata pelajaran, namun hal ini masih belum efektif dan belum 

maksimal mengingat tidak semua guru mampu mengaplikasikannya.  

Kurikulum sekolah dimulai dari tingkat yang paling dasar hingga tingkat 
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yang paling tinggi mengalokasikan waktu yang cukup banyak bagi bidang studi 

yang potensial untuk pembinaan moral, antara lain Pendidikan Agama, 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Tetapi tidak 

berarti bahwa pendidikan moral yang diselenggarakan di sekolah sudah berhasil 

dengan memuaskan, karena proses pembelajarannya yang dilakukan adalah 

dengan pendekatan penghafalan (kognitif) yang orientasinya semata-mata hanya 

untuk memperoleh nilai bagus, maka bagaimana mata pelajaran dapat berdampak 

kepada perubahan perilaku, tidak pernah diperhatikan. Yang terjadi adalah 

kesenjangan antara pengetahuan moral (cognitive) dan perilaku (action) 

(Megawangi, 2004: 80). 

Pendidikan budi pekerti diajarkan di sekolah dengan maksud antara lain 

untuk membangun generasi masa depan agar selain cerdas juga berakhlak dan 

berbudi pekerti yang luhur  sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang 

tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003, bab II, 

pasal 3 dengan tegas merumuskan bahwa: Tujuan Pendidikan Nasional adalah 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab.  

Budi pekerti kita sebagai generasi penerus bangsa sebagian sudah 

terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya negatif sehingga mengarah pada 

penyimpangan perilaku dan budi pekerti yang kurang baik (Rusyan, 2003:16).  

Dalam menanggulangi penyimpangan perilaku tersebut pemerintah 
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mengeluarkan peraturan  Menteri Pendidikan Nasional nomor 21 tahun 2006 

tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan 

(SKL). Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan untuk SD/MI/SDLB/Paket A 

meliputi: (1) Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap 

perkembangan anak; (2) Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri; (3) 

Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya; (4) 

Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi 

di lingkungan sekitarnya; (5) Menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar 

secara logis, kritis, dan kreatif; (6) Menunjukkan kemampuan berfikir logis, kritis, 

dan kreatif dengan bimbingan guru/pendidik; (7) Menunjukkan rasa 

keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya; (8) Menunjukkan 

kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari; (9) 

Menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial di lingkungan 

sekitar; (10) Menunjukkan kecintaan dan keperdulian; (11) Menunjukkan 

kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia; (12) 

Menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya lokal; (13) 

Menunjukkan kebiasaan hidup bersih sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan 

waktu luang; (14) berkomunikasi secara jelas dan santun; (15) Bekerja sama 

dengan kelompok, tolong menolong, dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan 

keluarga dan teman sebaya; (16) Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis; 

(17) Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan 

berhitung.     

Di masyarakat, penanaman nilai-nilai budi pekerti masih sangat kurang 
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sebagai akibat tekanan ekonomi. Para orang tua  sibuk memikirkan pemenuhan 

kebutuhan hidup. Dengan demikian peran aktif orang tua atau keluarga, sekolah, 

dan masyarakat  sangat dituntut dalam upaya menanggulangi kemerosotan moral 

dan budi pekerti anak. 

Di masyarakat dewasa ini muncul tuntutan untuk menyelenggarakan 

pendidikan budi pekerti yang didasarkan pada tiga hal pertimbangan yaitu: (1) 

melemahnya ikatan keluarga; (2) kecenderungan negatif di dalam kehidupan 

remaja dewasa ini; (3) suatu kebangkitan kembali dan perlunya nilai-nilai etik, 

moral, dan budi pekerti dewasa ini (Zuriah, 2007: 10).  

Budi pekerti adalah perilaku atau tingkah laku nyata dalam kehidupan 

manusia. Pendidikan budi pekerti adalah pendidikan watak, pendidikan akhlak. 

Jadi, pendidikan budi pekerti adalah pendidikan kepribadian. Pendidikan budi 

pekerti adalah penanaman nilai-nilai baik dan luhur kepada diri manusia, sehingga 

menjadi bagian dari kehidupannya dan diamalkan hidup di masyarakat (Fudyanta, 

1995:23). Dalam kurikulum Sekolah Dasar (SD) yang disempurnakan, pengertian 

budi pekerti secara konseptual mencakup (a) usaha sadar untuk menyiapkan 

peserta didik menjadi manusia seutuhnya yang berbudi pekerti luhur dalam 

segenap peranannya sekarang dan masa yang akan datang; (b) upaya 

pembentukan pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan prilaku peserta didik 

agar mereka mau dan mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya secara selaras, 

serasi dan seimbang (lahir batin, material- spiritual dan individual-sosial); (c) 

upaya pendidikan untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi seutuhnya yang 

berbudi pekerti luhur melalui kegiatan bimbingan, pembiasaan, pengajaran dan 
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latihan, serta keteladanan.  

Pengertian secara operasional pendidikan budi pekerti adalah upaya untuk 

membekali peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan 

selama pertumbuhan dan perkembangan dirinya sebagai bekal masa depannya, 

agar memiliki hati nurani yang bersih, berperangai baik, serta menjaga kesusilaan 

dalam melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan dan terhadap sesama makhluk 

sehingga terbentuk pribadi seutuhnya yang tercermin pada perilaku berupa 

ucapan, perbuatan, sikap pikiran, perasaan, kerja dan hasil karya berdasarkan 

nilai-nilai agama serta norma dan moral luhur bangsa (Depdiknas, 2004: 9). 

Penanaman nilai-nilai budi pekerti dimulai sejak dini, terutama pada masa 

keemasan (the golden age) yaitu usia 0-6 tahun karena pada masa ini tidak kurang  

100 milliar sel otak siap untuk dirangsang agar kecerdasan, emosional, 

kepribadian, moral anak  dapat berkembang secara optimal. Enam tahun pertama 

adalah masa-masa yang paling penting dan menentukan dalam membangun 

kecerdasan anak dibanding masa sesudahnya. Artinya jika anak mendapatkan 

rangsangan yang maksimal maka potensi tumbuh kembang anak akan terbangun 

secara maksimal (Hariwijaya 2009:16).  

Anak yang berusia 6-12 tahun (Usia Sekolah Dasar), perkembangan 

Intelektualnya sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual, atau melaksanakan 

tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan kognitif, seperti membaca, 

menulis dan menghitung. Masa ini ditandai dengan tiga kemampuan atau 

kecakapan baru, yaitu: mengklasifikasi, menyusun, atau mengasosiasikan 

(menghubungkan atau menghitung) angka-angka atau bilangan. Perkembangan 
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bahasa: masa berkembang pesatnya kemampuan mengenal dan menguasai kosa 

kata. Pada awal masa ini, anak sudah menguasai sekitar 2.500 kata dan usia 11 -12 

tahun sudah dapat menguasai 50.000. Perkembangan sosial, anak mulai memiliki 

kesanggupan menyesuaikan diri-sendiri (egosentris) kepada sikap yang kooperatif  

(bekerja sama) atau sosiosentris (mau memperhatikan kepentingan orang lain). 

Anak dapat berminat terhadap kegiatan-kegiatan teman sebayanya, dan bertambah  

kuat keinginannya untuk diterima menjadi anggota kelompok. Perkembangan 

emosi: apabila anak dikembangkan dalam lingkungan keluarga yang suasana 

emosinya stabil, maka perkembangan perkembangan emosi anak cenderung stabil. 

Akan tetapi, apabila kebiasaan orang tua dalam mengekspresikan emosinya 

kurang stabil dan kurang kontrol (seperti, melampiaskan kemarahan dengan sikap 

agresif, mudah mengeluh, kecewa atau pesimis dalam menghadapi masalah), 

maka perkembangan emosi anak cenderung kurang stabil. Emosi-emosi yang 

secara umum dialami pada tahap perkembangan usia sekolah ini adalah marah, 

takut, cemburu, iri hati, kasih sayang, rasa ingin tahu, dan kegembiraan (rasa 

senang, nikmat atau bahagia). Perkembangan Moral: anak mulai mengenal konsep 

moral (mengenal benar salah atau baik buruk) pertama kali dari lingkungan 

keluarga. Anak sudah dapat mengikuti pertautan atau tuntutan dari orang tua atau 

lingkungan sosialnya. Pada akhir usia ini, anak sudah dapat memahami alasan 

yang mendasari suatu peraturan. Di samping itu, anak sudah dapat 

mengasosiasikan setiap bentuk perilaku dengan konsep benar salah atau baik 

buruk. Perkembangan Penghayatan Keagamaan, perkembangan  ini ditandai 

dengan ciri-ciri sebagai berikut: (a) sikap keagamaan bersifat reseptif disertai 
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dengan pengertian; (b) pandangan dan paham ketuhanan diperolehnya secara 

rasional berdasarkan kaidah-kaidah logika yang berpedoman pada indikator alam 

semesta sebagai manifestasi dari keagunganNya. Penghayatan secara rohaniah 

semakin mendalam, pelaksanaan kegiatan ritual diterimanya sebagai keharusan 

moral. Perkembangan Motorik, seiring dengan perkembangan fisiknya yang 

matang, maka perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik 

yang ditandai dengan kelebihan gerak atau aktivitas motorik yang lincah. Oleh 

karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang 

berhubungan dengan motorik. 

Dewantara (1962:485) mengatakan bahwa pengajaran budi pekerti terhadap 

anak-anak kecil cukup dengan membiasakan mereka untuk bertingkah laku yang 

baik, bagi anak-anak yang sudah dapat berfikir dengan memberi keterangan-

keterangan yang perlu-perlu, agar mereka dapat mengerti dan menginsyafi tentang 

kebaikan dan keburukan pada umumnya dan bagi anak dewasa diberikan anjuran-

anjuran untuk melakukan perilaku yang baik dengan cara disengaja. Dengan 

demikian syarat pendidikan budi pekerti disebut oleh Dewantara dengan metode 

“ngreti-ngrasa-nglakoni” (menyadari, menginsyafi dan melakukan).  

Anak yang berumur 5-8 tahun menurut  Dewantara (1962:487) bahwa 

segala pengajarannya berupa pembiasaan semata-mata yang bersifat global dan 

spontan. Umur 9-12 tahun, anak  tidak cukup hanya membiasakan apa yang 

dianjurkan atau diperintahkan oleh orang tua di sekelilingnya, tidak cukup mereka 

hanya menginsyafi, namun mereka perlu menyadarinya.  

 Sasaran dasar pendidikan budi pekerti  menurut Fudyartanta (1995:13) 
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adalah mendidik dalam arti menuntun perkembangan fungsi cipta, rasa dan karsa 

manusia selalu menuju kepada nilai-nilai yang baik dan luhur, yakni: (1) di bidang 

cipta, pikiran agar selalu dapat berfikir yang benar, bernilai kebaikan dan 

keadilan, terlebih-lebih dalam pengambilan keputusan agar selalu mementingkan 

kepentingan umum; (2) di bidang rasa, selalu tertuju kepada perasaan-perasaan 

yang baik, luhur dan indah (estetis); (3) Di bidang karsa, kemauan dan keinginan, 

selalu tertuju kepada kemauan-kemauan dan keinginan yang baik, luhur, susila 

(etis). Pembelajarannya menurut Na-Ayudhya (2008:14) adalah harus ada 

keselarasan antara head atau kepala (pikiran), heart atau hati ( hati nurani) dan 

hand atau tangan (perbuatan dan perkataan). 

Dari latar belakang masalah tersebut di atas peneliti akan mengungkapkan 

pendidikan budi pekerti melalui tulisan dalam bentuk disertasi yang berjudul 

Pendidikan Budi Pekerti dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat (Studi Kasus 

Pengembangan Model Pendidikan Budi Pekerti Terintegrasi pada Sekolah Dasar ) 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut di atas  dapat dirumuskan masalahnya 

secara umum  adalah bagaimana proses pendidikan budi pekerti yang berlangsung 

dalam keluarga, sekolah dan masyarakat serta bagaimana pula peningkatan proses  

pendidikan budi pekerti terintegrasi melalui model pendidikan  budi pekerti di 

sekolah dasar. Adapun rumusan masalah secara khusus sebagai berikut:  

1. Apa sajakah peranan orang tua menanamkan nilai-nilai budi pekerti dalam  

keluarga? 
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2. Apa sajakah peranan sekolah menanamkan nilai-nilai budi pekerti bagi peserta 

didik? 

3. Apa sajakah peranan masyarakat membina budi pekerti bagi anak dan remaja 

di lingkungannya? 

4. Bagaimanakah kesinambungan proses pendidikan budi pekerti mulai dari 

keluarga, sekolah, masyarakat? 

5. Bagaimanakah peningkatan pembelajaran pendidikan budi pekerti terintegrasi 

melalui model pendidikan budi pekerti pada sekolah dasar? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah penelitian yang dikemukakan di atas  tujuan  yang 

ingin dicapai dalam kajian  ini sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan peranan orang tua menanamkan nilai-nilai budi pekerti dalam 

keluarga.  

2. Mendeskripsikan peranan sekolah menanamkan nilai-nilai  budi pekerti  bagi 

peserta didik. 

3. Mendeskripsikan peranan masyarakat  membina budi pekerti bagi anak dan 

remaja di lingkungannya.  

4. Mendeskripsikan kesinambungan proses pendidikan budi pekerti mulai dari 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

5. Mengungkapkan peningkatan pembelajaran pendidikan budi pekerti 

terintegrasi melalui model pendidikan budi pekerti pada sekolah dasar. 

D. Manfaat Penelitian 
 
       Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi keluarga, 
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sekolah dan masyarakat serta sumbangan dan pengayakan bagi  ilmu pengetahuan 

tentang pendidikan budi pekerti untuk dilaksanakan.  Secara praktis hasil  

penelitian ini juga memberikan sumbangan pikiran kepada pemerintah yang dalam 

hal ini pembuat kebijakan. Bagi peneliti berikutnya, studi ini dapat menjadi bahan 

kajian lebih lanjut untuk mendalami pendidikan budi pekerti. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Untuk menemukan pendidikan budi pekerti dalam keluarga, sekolah dan 

masyarakat  dengan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan 

butir-butir rumusan masalah, tujuan, maka penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif. dan metode penelitian tindakan kelas 

yang diperuntukkan bagi peningkatan proses  pendidikan  budi pekerti  

terintegrasi melalui model pendidikan budi pekerti pada  sekolah dasar. 

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan tujuan, maka yang dijadikan sumber data dan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan skunder. 

Sumber data primer tentang peranan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai budi 

pekerti diperoleh dari orang tua, sementara itu data primer yang berasal dari 

masyarakat  dalam membina budi pekerti di lingkungannya diperoleh dari tokoh-

tokoh masyarakat meliputi Ketua RT, RW dan tokoh agama (Islam), selanjutnya 

secara formal data tersebut diperoleh dari kepala sekolah, guru-guru  dan peserta 
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didik kelas 3 SDN Lesanpuro IV. 

Untuk mendukung dan menguji keabsahan data yang diperoleh dari subyek 

utama diperoleh dari dokumen-dokumen yang berasal dari  Ketua RT, Ketua RW 

dan Sekolah. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara 

mendalam, studi dokumentasi dan tes.  

3. Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian ini ada dua jenis instrumen yang digunakan,  yaitu 

instrumen utama berupa  manusia (Human Instrument)  dan mengumpulkan data 

materi berupa pedoman wawancara, lembaran tes, tape recorder dan kamera foto. 

4. Teknik Analisis Data 

Data kualitatif  dianalisis secara interaktif dan berlangsung terus menerus 

pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. 

Sedangkan data kuantitatif dianalisis dengan perhitungan sederhana yang 

selanjutnya dikonversi ke dalam kualitatif. Langkah-langkah analisis data 

kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992)  adalah reduksi data,  penyajian 

data,  penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

5. Pengujian Data 

Pengujian data dilakukan dengan cara: 

a. Perpanjangan pengamatan, melalui kunjungan kembali ke lapangan sesuai 

dengan teknik yang telah dilakukan.   
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b. Pencermatan data, melalui cara pengamatan lebih lanjut dan 

berkesinambungan. 

c. Triangulasi, melalui pengecekan data dari berbagai sumber, antara lain: (1) 

orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, guru, kepala sekolah; (2) peserta didik; 

(3) pakar psikologi/budi pekerti, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.  

d. Pemeriksaan teman sejawat, melalui diskusi hasil penelitian yang masih 

sementara kepada teman sejawat dan guru-guru SDN Lesanpuro IV Malang. 

e. Analisa kasus negatif, yaitu kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan 

hasil penelitian pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif  berarti 

peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data 

yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau 

bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat 

dipercaya. Tetapi bila peneliti masih menemukan data-data yang 

bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan 

berubah temuannya. 

f. Member check (pengecekan anggota), melalui pengecekan data yang 

diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh 

pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi 

data berarti datanya valid. 

6.  Rancangan Penelitian Tindakan 

Dalam penelitian tindakan, ada  tiga langkah yang harus dilakukan peneliti 

dalam merancang penelitian, yaitu: 
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1. Penetapan fokus masalah penelitian 

    a. Merasakan ada masalah 

    b. Analisis masalah 

    c. Merumuskan masalah 

2. Perencanaan tindakan 

a. Membuat hipotesis tindakan 

b. Membuat Rencana Pembelajaran dan Rencana Perbaikan Pembelajaran 

c. Mempersiapkan fasilitas dan saran pendukung yang diperlukan di kelas 

d. Membuat instrumen 

3. Pelaksanaan Penelitian Tindakan dengan kegiatan: 

a. Observasi 

b. Interpretasi 

     c. Refleksi 

Dalam melaksanakan penelitian tindakan ini terdiri atas empat tahap 

kegiatan, yaitu: kegiatan perencanaan, melakukan tindakan, melakukan 

pengamatan terhadap tindakan, serta melakukan refleksi hasil tindakan. Secara 

keseluruhan keempat tahapan dalam penelitian tindakan kelas ini membentuk 

suatu siklus atau daur. 

F. Lokasi dan Subyek Penelitian 

1. Lokasi penelitian  

Lokasi yang dijadikan penelitian ini adalah (1) tempat tinggal enam orang 

tua peserta didik; (2)  tempat tinggal tokoh masyarakat yang meliputi : Ketua RT, 

Ketua RW, tokoh agama Islam di lingkungan  peserta didik ; (3) Sekolah Dasar 



 

17 

 

Negeri Lesanpuro IV Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang  

Alasan pemilihan lokasi penelitian karena: (1) tempat tinggal orang tua yang 

anaknya bersekolah di SDN Lesanpuro IV dan mempunyai anak pertama masih 

sekolah di sekolah dasar; (2) tempat tinggal tokoh masyarakat di lingkungan 

peserta didik; (3) Sekolah Dasar Negeri Lesanpuro IV yang merupakan salah satu 

sekolah dasar negeri yang  favorit di Kota Malang. 

 2. Subyek Penelitian   

Subyek dalam penelitian ini  adalah  (1) guru-guru SDN Lesanpuro IV; (2) 

enam orang tua peserta didik SDN Lesanpuro IV yang mempunyai anak pertama 

masih duduk di sekolah dasar; (3)  tokoh masyarakat meliputi: Ketua RT, Ketua  

RW dan tokoh agama Islam di lingkungan  peserta didik SDN Lesanpuro IV; (4) 

peserta didik kelas 3 SDN Lesanpuro IV; (5) nara sumber terdiri atas:  Kepala 

Sekolah SDN Lesanpuro IV, dan Dinas P & K, Bidang Dikdas. 


