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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang bersifat komplek dan unik. 

Bersifat komplek karena sekolah sebagai organisasi di dalamnya terdapat berbagai 

dimensi yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menentukan. Sedang 

bersifat unik karena sekolah memiliki karakter tersendiri, dimana terjadi proses 

pembelajaran, tempat terselenggaranya pembudayaan kehidupan manusia. Karena 

sifatnya yang komplek dan unik tersebut, sekolah sebagai organisasi memerlukan 

tingkat koordinasi yang tinggi. 

Kepala sekolah memainkan peranan penting, dan sangat menentukan 

dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Seorang kepala sekolah tidak mungkin dapat bekerja sendiri. Kepala sekolah 

membutuhkan perangkat organisasi lain yang digerakkan sedemikian rupa 

sehingga memberikan pengabdian dan sumbangsihnya kepada organisasi. 

Pengabdian tersebut dapat direalisasikan dengan cara bekerja yang efisien, efektif, 

dan produktif sehingga semua program-program sekolah dapat berjalan dengan 

lancar. 

Sekolah menjadi tempat mensosialisasikan nilai-nilai budaya, tidak hanya 

terbatas pada nilai-nilai keilmuan tetapi semua nilai-nilai kehidupan yang 

memungkinkan mampu mewujudkan manusia berbudaya. Sebagai pusat 

pengembangan budaya, sekolah selain mensosialisasikan nilai-nilai budaya yang
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telah hidup, juga diharapkan mampu menciptakan, melahirkan, menumbuh 

kembangkan nilai-nilai budaya baru yang menuntut untuk disosialisasikan dan 

dikembangkan melalui pendidikan.
1
 

Sekolah atau lembaga pendidikan pasti mempunyai peraturan, tata tertib, 

budaya sekolah, dan norma yang berlaku. Budaya di sekolah banyak sekali yang 

diterapkan seperti budaya membuang sampah pada tempatnya, budaya 7S 

(Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Sabar, Syukur), di Sekolah Dasar selain 

menerapkan budaya tersebut juga melakukan baris di depan kelas sebelum masuk 

ke kelas. Dari berbagai budaya yang diterapkan, sekolah juga menerapkan budaya 

9K (keteladanan, ketertiban, keamanan, kebersamaan, kebersihan, keindahan, 

kerindangan, kesehatan dan keterbukaan). 

Pelaksanaan 9K di sekolah penting untuk dilaksanakan. Menurut peraturan 

menteri pendidikan nasional nomor 39 tahun 2008 tanggal 22 juli 2008 (materi 

pembinaan kesiswaan) poin 2 tentang pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak 

mulia, antara lain melaksanakan kegiatan 9K (keteladanan, ketertiban, keamanan, 

kebersamaan, kebersihan, keindahan, kerindangan, kesehatan dan keterbukaan). 

Pentingnya pelaksanaan 9K di sekolah untuk meningkatkan dan menciptakan 

suasana pembelajaran di sekolah yang aman, nyaman, bersih, tertib, indah, 

hubungan yang harmonis antar warga sekolah, damai, dan sekolah yang asri 

karena banyak pohon yang tumbuh dan terawat, sehingga proses belajar belajar di 

sekolah akan berjalan dengan baik. 

                                                             
1 Djohar, Reformasi Dan Masa Depan Pendidikan Di Indonesia. (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,2003), h. 127 
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Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, SMA Integral 

Hidayatullah telah menerapkan program 9K yaitu keteladanan, ketertiban, 

keamanan, kebersamaan, kebersihan, keindahan, kerindangan, kesehatan dan 

keterbukaan. Proses pelaksanaan budaya 9K setiap harinya sudah dilakukan oleh 

guru maupun siswa namun belum secara maksimal, pelaksanaan 9K di sekolah 

dapat dilihat dari faktor keteladanan, dimana guru-guru diberikan tanggung jawab 

dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada siswa seperti siswa datang 

kesekolah tepat waktu, berperilaku yang baik kepada siswa semua, namun masih 

ada sebagian guru yang datang terlambat atau terlambat masuk kelas dengan 

berbagai alasan hambatan di perjalanan dan persiapan perencanaan pembelajaran 

guru yang belum rampung diselesaikan. 

Dilihat dari faktor ketertiban, siswa mematuhi tata tertib sekolah, karena 

jika tidak mematuhi peraturan sekolah maka akan di kenakan sanksi oleh sekolah 

contohnya pada saat jam mengajar semua siswa harus sudah meninggalkan 

kamar-kamar mereka dan tidak boleh lagi tinggal di dalam pondok pesantren 

selama jam sekolah berlangsung. Dilihat dari faktor keamanan, sekolah melarang 

guru-guru maupun siswa menggunakan perhiasan berlebihan, membawa barang 

yang berbahaya. 

Dilihat dari faktor kebersamaan, terjalin hubungan yang harmonis di 

sekolah karena sekolah juga menerapkan budaya senyum sapa dan salam yang 

membuat kekeluargaan di sekolah terjalin dengan baik. Dilihat dari faktor 

kebersihan yang dilakukan siswa, siswa membuang sampah di tempat yang di 

sediakan, namun terlihat di halaman sekolah masih ada daun dan sampah yang 
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tertinggal. Dilihat dari keindahan terdapat bunga dan tumbuhan di setiap depan 

kelas yang tertata dengan rapi, ruang kelas yang tertata dengan rapi, namun di 

beberapa kelas, letak kursi dan meja tidak tertata dengan rapi. Dilihat dari faktor 

kerindangan, terdapat tanaman dan pohon yang tumbuh di halaman sekolah, 

namun siswa hanya sekedar ikut serta dalam menjaga dan merawat pohon 

tersebut, jika sekolah tidak mengadakan kegiatan penghijauan, siswa jarang dan 

tidak merawat tanaman dan pohon di sekolah. 

Dilihat dari faktor kesehatan sekolah telah mengadakan kerja sama dengan 

intansi kesehatan terkait seperti puskesmas setempat untuk selalu memberikan 

edukasi kepada warga sekolah dalam menjaga kesehatan, namun masih sering 

terjadi beberapa siswa mengalami jatuh sakit dikarenakan faktor cuaca maupun 

makanan. Dilihat dari faktor keterbukaan, kepala sekolah memberikan 

kesempatan kepada guru-guru maupun siswa untuk bersifat terbuka, apabila guru-

guru mempunyai permasalahan dalam mengajar maka guru-guru dapat meminta 

bimbingan dari kepala sekolah, begitu pun apabila siswa memiliki permasalahan 

yang dapat mengganggu proses belajar mereka maka siswa dapat meminta 

bantuan kepada guru. 

Harapan sekolah tentang pelaksanaan 9K ditinjau dari faktor-faktor yang 

terkait yaitu dapat meningkatkan keteladanan bagi guru-guru kepada siswa, 

keamanan warga sekolah yang semakin membaik (keamanan diri sendiri dan 

keamanan sekolah), kesadaran siswa tentang kebersihan diri sendiri dan 

lingkungan sekolah, disiplin yang dilakukan warga sekolah agar tidak melanggar 

peraturan yang telah di buat sekolah, warga sekolah dapat menciptakan keindahan 
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yang semakin tertata dengan baik, dan hubungan antar warga sekolah yang baik, 

serta menciptakan kerindangan, kesehatan sekolah yang semakin baik. 

Dari uraian diatas maka peneliti bermaksud mengadakan 

penelitian yang berjudul Pelaksanaan program keteladanan, ketertiban, 

keamanan, kebersamaan, kebersihan, keindahan, kerindangan, 

kesehatan dan keterbukaan di SMA Integral Hidayatullah Kendari. 

B. Fokus Penelitian 

Upaya menghindari meluasnya penafsiran masalah penelitian, 

maka peneliti diarahkan untuk mengungkap seberapa besar pelaksanaan 

program 9K dan berfokus pada 5 program saja yakni (keteladanan, 

ketertiban, kebersamaan, kebersihan, dan kesehatan) yang dilakukan oleh 

guru maupun siswa di SMA Integral Hidayatullah Kendari”. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas peneliti berusaha merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan program keteladanan, ketertiban, 

kebersamaan, kebersihan, dan kesehatan di SMA Integral Hidayatullah 

Kendari? 

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan 

program keteladanan, ketertiban, kebersamaan, kebersihan, dan kesehatan di 

SMA Integral Hidayatullah Kendari? 
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D. Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Program sekolah yang sedang diterapkan di SMA Integral Hidayatullah 

Kendari adalah 9 program sekolah yakni “keteladanan, ketertiban, keamanan, 

kebersamaan, kebersihan, keindahan, kerindangan, kesehatan dan 

keterbukaan”. Namun peneliti melihat bahwa dari sembilan program tersebut 

yang relevan dengan kondisi sekolah adalah 5 program, yakni: 

 Keteladanan adalah tindakan, perbuatan yang baik atau segala sesuatu 

yang dapat ditiru dari guru sehingga dapat diikuti oleh siswa di sekolah. 

 Ketertiban adalah suatu sikap konsisten dalam mematuhi segala 

peraturan dan tata tertib di sekolah. 

 Kebersamaan adalah menciptakan suasana kekeluargaan, memiliki 

kepatuhan dan ketaatan terhadap tata krama dan aturan keluarga, akan 

terciptalah kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai. 

 Kebersihan adalah proses pembiasaan hidup bersih di sekolah dalam 

lingkup lingkungan sekolah dari guru dan siswa. 

 Kesehatan adalah proses pembiasaan dalam memperbaiki dan menjaga 

kesehatannya diri sendiri dan ikut bertanggung jawab untuk menjaga 

kesehatan orang lain melalui kegiatan di sekolah. Ruang lingkup 

kesehatan ini mencakup kesehatan jasmani dan rohani. 

Sehingga pelaksanaan 5 program tersebut dapat meningkatkan 

keteladanan bagi guru-guru kepada siswa, ketertiban warga sekolah yang 

semakin baik, kesadaran siswa tentang kebersihan diri sendiri dan lingkungan 
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sekolah, disiplin yang dilakukan warga sekolah agar tidak melanggar 

peraturan yang telah di buat sekolah, kesehatan sekolah yang semakin baik. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a) Untuk mengetahui pelaksanaan program keteladanan, ketertiban, 

kebersamaan, kebersihan, dan kesehatan di SMA Integral Hidayatullah 

Kendari 

b) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan 

program keteladanan, ketertiban, kebersamaan, kebersihan, dan kesehatan di 

SMA Integral Hidayatullah Kendari. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Sebagai pengalaman peneliti dalam mempersiapkan diri, dimana peneliti 

sendiri adalah calon pendidik, olehnya itu dari penelitian ini akan menjadi 

masukan dan tambahan ilmu bagi peneliti tentang program yang diterapkan di 

sekolah. 

b. Secara Praktis 

1) Sebagai bahan masukan bagi para kepala sekolah, guru dan siswa dalam 

memahami betapa pentingnya program-program yang diterapkan di 

sekolah 

2) Menjadi bahan acuan bagi calon peneliti yang lain yang akan melakukan 

penelitian yang serupa di masa mendatang. 


