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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki

keberagaman suku, agama, ras, budaya dan bahasa daerah. Setiap suku

bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang

lain. Selain itu, masing-masing suku bangsa juga memiliki norma sosial

yang mengikat masyarakat di dalamnya agar taat dan melakukan segala

yang ada didalamnya. Menurut Koentjaraningrat (2011: 165) “Suku

bangsa adalah kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat, baik suatu

komunitas desa, kota, kelompok kekerabatan, atau lainnya, memilki suatu

corak yang khas, yang terutama tampak oleh kebudayaan itu sendiri

biasanya tidak menyadari dan melihat corak khas tersebut”.

Manusia adalah makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial.

Sebagai makhluk sosial tentunya manusia dituntut untuk mampu

berinteraksi dengan individu lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Dalam menjalani kehidupan sosial dalam masyarakat, seorang individu

akan dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang berbeda baik ras,

agama, dan salah satunya adalah perbedaan suku.
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Dalam menjalani kehidupan sosial tidak bisa dipungkiri akan ada

permasalahan yang akan dapat terjadi antar kelompok masyarakat, baik

yang berkaitan dengan ras, suku maupun agama. Dalam rangka menjaga

keutuhan dan persatuan dalam masyarakat maka diperlukan sikap saling

menghormati dan saling menghargai, sehingga permasalahan yang dapat

menimbulkan pertikaian dapat dihindari.

Dengan sikap toleransi maka masalah-masalah yang berkaitan dengan

keberagaman sosial budaya akan dapat dikendalikan, sehingga tidak

mengarah pada pertentangan atau menimbulkan konflik. Adapun contoh

permasalahan konflik antarsuku di Lampung seperti:

a. Konflik di Lampung Selatan

Konflik di Sidorejo kecamatan Sidomulyo terjadi pada bulan januari

2012 kemarin, pemicunya adalah perebutan lahan parkir. Berikut ini

beberapa perang antar suku yang pernah terjadi di Lampung.

1. Pembakaran pasar Probolinggo Lampung Timur oleh suku bali.

2. 29 Desember 2010 Perang suku Jawa atau Bali vs Lampung

berawal dari pencurian ayam.

3. September  2011 Jawa vs Lampung

4. Januari 2012 Sidomulyo Lampung Selatan Bali vs Lampung

5. Oktober 2012 Sidomulyo Lampung Selatan.

b. Konflik di Lampung Tengah

Baru reda konflik horizontal di Lampung Selatan, di provinsi

Lampung terjadi lagi kerusuhan di Lampung Tengah. Sebanyak 13

rumah warga Kampung Kampung Kesumadadi, Kecamatan Bekri,
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Lampung Tengah dibakar massa dari Kampung Buyut Udik,

Kecamatan Gunung Sugih, Kamis (8/11/2012 Selain 13 rumah yang

terbakar, puluhan rumah lainnya juga dirusak massa. Hingga saat ini

aparat keamanan gabungan dari Polres Lampung Tengah, Kodim

0411, Brimob, dan Polda Lampung terus berupaya melakukan

penghalauan dan meredam amarah massa. Aksi massa dari Kampung

Buyut Udik dipicu dari salah seorang warganya Khairil Anwar (29)

tewas dibakar massa dari Kampung Kesumadadi karena diduga

mencuri sapi pada 18 Oktober silam. Belum selesai persoalan konflik

di Way Panji, Lampung Selatan, bentrok antarwarga kembali pecah di

Lampung, Kamis (8/11/2012.

Sejumlah rumah warga di Bekri, Kabupaten Lampung Tengah,

terbakar akibat bentrokan itu. Sebagian pasukan Brigade Polda

Lampung berikut kendaraan taktis penangkal huru-hara yang lebih

dari sepekan berjaga di lokasi kerusuhan lainnya di Way Panji

terpaksa ditarik ke Bekri. Situasi di Bekri, hingga sore, masih

mencekam.

Polisi berupaya meredam massa agar tidak terjadi serangan balasan

yang dampaknya bisa meluas, seperti kasus di Way Panji. Orang

Lampung Asli mulai berontak dan penindasan ke atas sukunya selama

puluhan tahun lewat. Sungguh, orang-orang lampung adalah pejuang

kemerdekaan sejati yang mempertahankan tanah airnya diobrak-abrik

oleh penjajah dari pulau jawa.
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Pencuri sapi kepergok saat beraksi di Kampung Kusuma Dadi, Bekri,

Lampung Tengah beberapa waktu lalu. Kesal dengan ulah itu, warga

yang emosi langsung membakar pelaku hingga tewas. Orang dibakar

tersebut masyarakat Kampung Buyut, Kecamatan Gunung Sugi,

mendengar kabar itu, warga Kampung Buyut langsung melakukan

aksi balas dendam. Beramai-ramai mereka menyerang kampung

Kusuam Dadi, dan membakar sejumlah rumah.

Konflik diatas adalah beberapa konflik yang terhitung besar, selain

konflik besar yang pernah terjadi diatas di Lampung juga sering

terjadi konflik-konflik kecil antar suku namun biasanya hal tersebut

masih bisa diredam sehingga tidak membesar. Dari konflik-konflik

kecil tersebut timbullah dendam diantara para suku-suku tersebut

sehingga jika terjadi insiden kecil bisa langsung berubah menjadi

sebuah konflik besar. Pengelompokan suku di daerah lampung

memang sudah terjadi sejak lama, bahkan hal tersebut sudah terjadi

sejak mereka remaja.

Di beberapa sekolah di daerah Lampung anak-anak suku bali tidak

mau bermain atau bersosialisasi dengan anak-anak suku lainnya begitu

juga dengan anak-anak dari suku jawa maupun lampung. Mereka

biasanya berkelompok berdasarkan suku mereka sehingga jika

diantara kelompok tersebut terjadi perselisihan tentunya akan

melibatkan suku mereka.
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Dengan kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi para penduduk

lampung untuk melakukan instropeksi diri masing-masing. Banyak

warga asli Lampung mengatakan para pendatang didaerah mereka

tidak tahu diri, tidak sopan atau menghargai mereka sebagai penduduk

asli. Begitu juga dengan warga pendatang jangan karena merasa

mereka memiliki kelompok yang banyak dan memiliki solidaritas

yang besar terus bersikap semena -mena terhadap suku lainnya karena

walau bagaimanapun mereka adalah pendatang atau tamu dan

layaknya seorang tamu tentu harus menghormati tuan rumah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa “Tujuan

pendidikan nasional adalah mengembangkan 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”.

Pendidikan Indonesia menekankan kepada sikap bukan saja

kecerdasan berfikir, didalam belajar mengajar setiap guru memiliki

cara sendiri atau strategi dalam kegiatan belajar mengajar. Sekolah

merupakan tempat siswa belajar dalam hal pengetahuan dan cara

beinteraksi dengan teman, guru dan lingkungannya, di sekolah siswa

diajarkan untuk memilki sikap yang positif seperti saling

menghormati, saling membantu, adil, jujur, kerjasama sesama teman,
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dan toleransi serta mengetahui seperti apa jati diri mereka, dan

kemampuan yang dimiliki. Di sekolah juga siswa-siswi diajarkan

untuk berinteraksi bertukar fikiran dengan orang yang berbeda salah

satunya seperti perbedaan suku. Dalam hal ini peran seorang guru di

sekolah bukan hanya memberikan materi saja tetapi harus

memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswinya seperti bertutur

kata sopan, santun, berpakaian rapi, disiplin, dan mengajarkan kepada

siswa-siswinya akan pentingnya toleransi.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan secara observasi

oleh peneliti pada hari jumat tanggal 19 Desember 2014, pukul 09.00

di SMP Negeri 2 Pringsewu, permasalahannya seperti,

ketidaksenangan siswa dalam mempelajari materi sikap toleran

terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender yang

disebabkan cara penyampaian materi yang didominasi dengan

ceramah sehingga siswa merasa jenuh menerima materi tersebut,

permasalahan yang lain seperti, saat bersosialisasi dominan siswa

yang bersuku jawa berteman dengan suku jawa, suku lampung

berteman dengan suku lampung. Terlihat ada pengelompokkan

antarsuku di lingkungan sekolah.

Diduga penyebabnya dari permasalahan tersebut antara lain pada

pembelajaran di sekolah, di keluarga, dan di lingkungan masyarakat.

Pada pebelajaran di sekolah, guru dalam memberikan materi masih

menggunakan metode konvensional, sehingga siswa-siswi merasa

bosan saat belajar mata pelajaran PPKn, di sekolah masih ada guru
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yang hanya memberikan materi tanpa ada pengaplikasian dalam

kehidupan sehari-hari, sehingga membuat siswa-siswi kurang

memahami materi dan sikap siswa yang kurang baik dikarenakan guru

tidak memberikan contoh perilaku yang baik.

Di lingkungan keluarga yang tidak mencontohkan hal-hal kebaikan,

seperti tidak saling menghargai, dan anak-anaknya tidak di ajarkan

akan pentingnya toleransi baik toleransi terhadap perbedaan agama

ataupun perbedaan suku. Di lingkungan masyarakat yang memberikan

contoh kurang baik seperti membanggakan suku sendiri dan

memandang suku sendiri lebih baik dibanding suku yang dimiliki

orang lain. Hal tersebut dapat memicu timbulnya konflik antar suku.

Tabel 1.1 Data Tentang Suku yang Dianut Siswa-siswa di SMP Negeri 2
Pringsewu Tahun Pelajaran 2014/2015.

Kelas Jawa Sunda Lampung Bali Cina Batak
VII L P L P L P L P L P L P
VII A 10 11 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0

VII B 12 4 1 2 7 4 0 0 0 0 0 0
VII C 13 10 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0
VII D 6 7 2 1 3 4 1 1 1 1 0 3
VII E 14 5 2 0 5 3 0 0 0 0 0 2
VII F 15 5 2 0 5 5 0 0 0 0 0 0
VII G 16 7 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0
VII H 10 11 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0
VII I 12 8 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 108 68 13 12 42 28 1 1 1 1 0 5

Sumber : Bagian Tata Usaha SMPNegeri 2 Pringsewu .

Konflik antar suku tersebut berimbas pada keberagaman suku yang

menjadikan siswa-siswa kurang dalam memilki sikap toleransi terhadap

keragaman suku. Keragaman suku bangsa merupakan kenyataan bangsa

kita. Inilah kekayaan bangsa. Jika kita tidak menghormati suku bangsa
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sendiri, kita tidak akan menjadi bangsa yang kuat. Kita tidak boleh hanya

membanggakan suku bangsa kita sendiri dan merendahkan suku bangsa

lain. Jika tidak menghormati keanekaragaman suku bangsa, tidak akan

tercipta kedamaian dan kesejahteraan.

Sikap memahami keberagaman sangat penting untuk dimilki dan dipahami

oleh semua pihak, baik orang tua, guru, dan siswa. Dengan memahami

keberagaman yang ada setidaknya akan mengurangi permasalahan yang

berkaitan dengan keberagaman suku. Karena sikap memahami kebergaman

sangat penting untuk dimilki, dalam hal ini peran guru di sekolah, orangtua

di rumah, dan lingkungan masyarakat harus ditingkatkan dalam memberikan

pemahaman akan keberagaman.

Oleh karena itu saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang:

“Hubungan Pemahaman Nilai Toleransi Antarsuku dengan Sikap Siswa

dalam Lingkungan Sosial di SMP Negeri 2 Pringsewu Tahun Pelajaran

2014/2015”.

B. Identifikasi Masalah

Peneliti  mengidentifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi menghargai sikap toleran

terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender.

2. Kurangnya pembinaan guru berkaitan dengan sikap toleran terhadap

keberagaman suku.
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3. Sikap sikap di sekolah yang berbeda-beda, disebabkan karena faktor, yaitu

faktor intern (dalam dirinya) dan faktor ekstern (pengaruh dari luar) seperti

pengaruh pendidikan keluarga, sekolah, pergaulan di masyarakat.

C. Pembatasan Masalah

Peneliti memberikan batasan masalah, mengenai “Hubungan Pemahaman Nilai

Toleransi Antarsuku dengan Sikap Siswa dalam Lingkungan Sosial di SMP

Negeri 2 Pringsewu Tahun Pelajaran 2014/2015”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, maka

peneliti merumuskan masalah: “Adakah Hubungan Pemahaman Nilai Toleransi

Antar Suku dengan Sikap Siswa dalam Lingkungan Sosial di SMP Negeri 2

Pringsewu Tahun Pelajaran 2014/2015?”.

E.Tujuan dan Kegunaan

1.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan Pemahaman Nilai

Toleransi Antar Suku dengan Sikap Siswa dalam Lingkungan Sosial di SMP

Negeri 2 Pringsewu Tahun Pelajaran 2014/2015.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk memperkaya konsep ilmu

pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam bidang

kajian pendidikan nilai moral Pancasila.
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b. Kegunaan Praktis

1. Bagi tenaga pengajar atau guru

Sebagai bahan masukan bagi para guru tentang pentingnya

pemahaman sikap toleran terhadap kebergaman suku, agama,

ras,budaya,gender.

2. Bagi peserta didik

Sebagai bahan masukan bagi siswa tentang pentingnya pemahaman

sikap toleran terhadap kebergaman suku, agama, ras,budaya,gender.

3. Bagi peneliti

Mengembangkan wawasan penelitian tentang pentingnya pemahaman

sikap toleran terhadap kebergaman suku.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1.Ruang lingkup ilmu

Ruang lingkup ilmu penelitian ini adalah ilmu pendidikan khususnya

pendidikan kewarganegaraan dengan bidang kajian pendidikan pancasila

karena membahas tentang sikap Toleransi.

2. Ruang lingkup subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswa kelas VII di SMP Negeri 2

Pringsewu.
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3.Ruang lingkup objek

Objek dalam penelitian ini adalah Sikap Toleran terhadap kebergaman

suku.

4. Ruang lingkup tempat

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Pringsewu.

5. Ruang lingkup waktu

Waktu dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya surat

izin penelitian oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung sampai dengan selesai dari tanggal 01 Oktober 2014

sampai  tanggal 06 Maret 2015.


