
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang  Masalah

Sekolah merupakan wadah/tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar

untuk mencapai tujuan pendidikan, sedangkan tujuan pendidikan pada dasarnya

adalah untuk merangsang manusia agar dapat mengembangkan potensi diri,

sehingga dapat didayagunakan dalam kehidupan,baik sebagai mahkluk individu

maupun makhluk sosial.

Sekolah sebagai lembaga formal mempunyai peran yang sangat penting dan

strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang mencerdaskan

kehidupan bangsa,dalam hal ini bukan hanya dalam ranah kognitif saja ,namun

juga ranah afektif dan psikomotorik yang mendewasakan siswa melalui proses

pendidikan.

Sebagaimana disebutkan dalam Bab II Pasal 3 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu :
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa,bertujuan 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 bertanggung jawab.

Pendukung utama tercapainya sasaran pembangunan sumber daya manusia

indonesia bermutu adalah pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang

bermutu tidak cukup hanya dilakukan melalui transformasi ilmu pengetahuan

dan tekhnologi ,tetapi juga harus didukung peningkatan nilai dan moral yang

diharapkan akan membentuk sumber daya manusia yang berkarakter.
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Semestinya tujuan utama dari pendidikan adalah perubahan tingkah laku

sehingga dalam proses pembelajaran perlu diterapkan transfer of value dan tidak

hanya transfer of knowladge.

Seorang siswa yang tumbuh dewasa maka secara otomatis pemikirannya pun

akan berkembang dan lebih bijak dalam mengambil keputusan,jika dalam

pertumbuhan menuju kedewasaannya diimbangi dengan pendidikan yang baik.

Namun dalam kenyataannya,siswa sering tidak terkendali dalam menghadapi

gejolak emosional sehingga menimbulkan masalah-masalah sebagai akibat

siswa tidak bijak dalam mengendalikan diri dan mengambil keputusan.

Siswa tanpa dasar menciptakan masalah yang berasal dari konsep diri yang

lemah,dengan kemampuan berfikir dan menilai, siswa lebih suka menilai yang

macam-macam terhadap sendiri maupun orang lain dan bahkan meyakini

persepsinya adalah yang paling benar walaupun belum tentu objektif. Dari inilah

muncul masalah seperti perkelahian antar individu yang hanya disebakan

masalah sepele,prilaku menyimpang,narkoba,membentuk geng/kelompok

pergaulan yang menyimpang,dan paling meresahkan adalah perkelahian antar

kelompok/geng siswa yang disebut tawuran antar pelajar.

Tawuran sepertinya sudah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia.

Sehingga jika mendengar kata tawuran, sepertinya masyarakat Indonesia sudah

tidak asing lagi. Hampir setiap minggu, berita itu menghiasi media massa.

Tawuran antar pelajar maupun tawuran antar remaja semakin menjadi semenjak

terciptanya geng-geng. Perilaku anarki selalu dipertontonkan di tengah-tengah

masyarakat. Mereka itu sudah tidak merasa bahwa perbuatan itu sangat tidak
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terpuji dan bisa mengganggu ketenangan masyarakat. Sebaliknya mereka

merasa bangga jika masyarakat itu takut dengan geng/kelompoknya. Seorang

pelajar seharusnya tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu.

MenurutMutakin, dkk berpendapat bahwa sistem sosial yang stabil ( equilibrium

) dan berkesinambungan ( kontinuitas ) senantiasa terpelihara apabila terdapat

adanya pengawasan melalui dua macam mekanisme sosial dalam bentuk

sosialisasi dan pengawasan sosial (kontrol sosial) budaya bangsa Indonesia.

Fenomena tawuran antar pelajar yang terjadi disebabkan berbagai pandangan

sesuatu yang beda penyebab lain bisa seperti adanya perubahan sosial, adanya

perasaan tidak senang atau dendam, perbedaan kepentingan antar individu /

kelompok dan juga buruknya komunikasi. Akibatnya dengan adanya konflik

tersebut dapat menimbulkan perpecahan, rusaknya sarana dan prasarana umum,

meningkatnya keresahan masyarakat, lumpuhnya roda perekonomian,

hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa.

Sepanjang 2013, sebanyak 20 pelajar Indonesia tewas sia-sia karena tawuran.

Dari jumlah tersebut, 12 dia antaranya merupakan pelajar Jakarta,

menurutSirait berpendapatbahwa, meningkatnya kasus tawuran pelajar tidak

bisa dibebankan pada kesalahan siswa. Banyak faktor di sekitarnya yang turut

mempengaruhi, seperti pergaulan di tengah masyarakat atau dengan rekan-rekan

usia remaja.(Tribunnews.com. diaksessenin, 06 04 2015 pukul 18.00 WIB).

"Pendidikan di lingkungan keluarga menjadi faktor yang sangat penting. Sebab,
ini bisa sebagai basis pendidikan seorang anak, pembentuk karakter, serta
penanaman nilai dan norma-norma, Komnas PA mencatat, sepanjang 2013 ada
255 kasus tawuran antar-pelajar di Indonesia. Angka ini meningkat tajam
dibanding tahun sebelumnya, yang hanya 147 kasus. Dari jumlah tersebut, 20
pelajar meninggal dunia, saat terlibat atau usai aksi tawuran, sisanya mengalami
luka berat dan ringan.Sedangkan di Jakarta, pada 2013 angka tawuran pelajar
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mencapai 112 kasus. Jumlah ini meningkat dibanding 2012, yang hanya 98
kasus dengan 12 orang meninggal dunia. (Tribunnews.com. diaksessenin, 06 04
2015 pukul 19.00 WIB).

Soal kekerasan, dunia pelajar di Jakarta sungguh masuk situasi darurat. Tidak

perlu banyak analisis. Data menunjukkan hal itu. Sepanjang 1 Januari–15

November 2014 tercatat 769 tawuran pelajar.Bila dirata-rata, setiap hari terjadi

dua tawuran. Juga, menelan 13 nyawa. Dunia pelajar tidak se-innocent yang

dikira. Dunia pelajar, bagi remaja laki-laki, bisa jadi merupakan hal yang

mencemaskan.

Jauh dari pengetahuan orang tua, psikolog, atau aparat, dunia pelajar mempunyai

hukum sendiri. Memang ada kegiatan remaja yang terang, fun, ceria, dan positif.

Sebut saja kompetisi cheerleader, olahraga, atau cerdas cermat.Dunia pelajar

juga mempunyai sisi gelap, terutama bila sejumlah siswa bengal bergabung

untuk membentuk sebuah komunitas di sekolah. Lalu, mereka bersaing ala mafia

dengan komunitas lain di sekolah berbeda.Atas nama solidaritas-mencari

identitas, mereka kerap melakukan tawuran. Bukan aksi yang bisa ditoleransi

lagi. Sebab, tawuran itu sangat berbahaya dan telah menghilangkan banyak

nyawa.

( http://www.jpnn.com/read/2014/11/30/272791/Sebulan,-Satu-Pelajar-Tewas-
Akibat-TawuranTribunnews.com. diaksesSelasa, 07 04 2015 pukul 16.00 WIB)

Di Bandar Lampung setidaknya terdapat 56 SMA negeri dan swasta, 13 MA, 42

STM/SMK Negeri dan Swasta Berdasarkan kajian BPS (2014),yang lokasinya

berdekatan cukup berdekatan mengingat wilayah kota Bandar Lampung yang

mudah dan cepat diakses,
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Selama ini Di Bandar Lampung sendiri yang sering menjadi pelaku utama dari

tindakan tawuran siswa dari SMK yang mayoritas laki-laki,tapi tidak menutup

kemungkinan pelaku juga terjadi pada siswa SMA. Berikut data berdasarkan

analisis data primer (wawancara siswa).

Tahun Bulan Tindakan
Tawuran

Pelaku Tawuran Latar Belakang
Masalah

Penyelesaian

2014-2015 September 1kali SMAN 12 dg SMK 2
Mei

dendam turun
temurun
Kasus
percintaan

Antar sekolah

2014- 2015
Oktober

1 kali
SMA
Suryadarma dg
SMABhakti
Utama

kasus kalah
taruhan
balap motor

Antar sekolah

November 2 kali

SMAN 12 dg
SMK Pelayaran

SMK 2 mei dg
SMA Yadika

kasus
perkelahian
siswa

kasus
percintaan

Poltabes

Desember - - - -

2014- 2015 Januari
3 kali

SMK penerbangan
dg SMK 2 Mei

SMA bhakti utama
dg SMA Surya
Darma

SMAN 12 dg SMK 2
Mei

ejek –ejekan
diluar sekolah

perkelahian antar
siswa
kasus

bersenggolan
motor dijalan
raya

Antar sekolah

Februari - - - -

Maret - - - -

Tabel 1.1 Data Tindakan Tawuran SMA/SMK-sederajat Di Bandar Lampung

Sumber : Analisis Data Primer (wawancara siswa)
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Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa tawuran pelajar Di Bandar

Lampung selama bulan September 2014 sampai dengan maret 2015 dapat

diakumulasikan bahwa hambir setiap bulan terjadi tawuran baik sekala kecil

maupun besar,bahkan pada bulan januari terjadi tawuran sebanyak 3 kali dari

berbagai SMA maupun SMK Di Bandar Lampung antara lain: SMK

Penerbangan tawuran dengan SMK 2 Mei, dan SMA Bhakti Utama dengan

SMA Surya Darma, serta SMAN 12 dengan SMK 2 Mei, sehingga kepolisian

dari Polda Lampung harus turun tangan untuk menyelesaikan tawuran tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti bermaksud untuk mengadakan

penelitian tentang” Persepsi Resimen Mahasiswa Universitas Lampung

Terhadap Fenomena Tawuran Antar Pelajar Di Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2014/2015”.penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana

persepsi Resimen Mahasiswa terhadap fenomena tawuran antar pelajar Di

Bandar Lampung yang merupakan kaum intlektual ataupun agen perubahan

masa depan bangsa dalam menanggapi situasi tersebut, sebelum jauh dalam

penelitian, peneliti akan menjelaskan tentang Resimen Mahasiswa.

Resimen Mahasiswa adalah salah satu diantara sejumlah kekuatan sipil untuk

mempertahankan negeri. Ia lahir di perguruan tinggi sebagai perwujudan Sistem

Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), beranggotakan

para mahasiswa yang merasa terpanggil untuk membela negeri. Para anggota

Menwa (wira) di setiap kampus membentuk satuan.Sebagai salah satu unit

kegiatan kemahasiswaan, komandan satuan bertanggungjawablangsung kepada

rektor/pimpinan perguruan tinggi.
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Secara lebih formal menwa adalah sebagai wadah yang merupakan sarana

pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan

keikutsertaan dalam upaya bela negara dan penguatan ketahanan nasional,

sebagai perorangan yang merupakan mahasiswa yang terlatih olah keprajuritan

yang mengikuti pendidikan dasar militer dan menjadi komponen dalam

ketahanan negara,sebagai organisasi yang menjadi pusat kegiatan atau aktifitas

anggota resimen mahasiswa yang terdiri dari tingkat nasional dan tingkat

daerah/perguruan tinggi.

Adapun tujuan Resimen Mahasiswa Indonesiamempersiapkanmahasiswa yang

memiliki pengetahuan, sikap disiplin, fisik dan mental serta berwawasan

kebangsaan agar mampu melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan

menanamkan dasar-dasar kepemimpinan dengan tetap mengacu pada tujuan

pendidikan nasional. Sebagai wadah penyaluran potensi mahasiswa dalam

rangka mewujudkan hak dan kewajiban warga Negara dalam Bela Negara

mempersiapkan potensi mahasiswa sebagai bagian dari potensi rakyat dalam

Sistem Pertahanan danKeamananRakyat Semesta (SISHANKAMRATA).

Berdasarkan hasil wawancara kepada anggota Resimen Mahasiswa mengatakan

bahwa“fenomena tawuran antar siswa itu terjadi karena sudah menjadi sebuah

tradesi turun menurun dan juga menjadi ajang adu gengsi antar sekolah serta

merupakan aplikasi dari tidak ada karakter yang baik dan sebagai dampak dari

lingkungan yang kurang mendidik”.

Pendapat yang dukemukakan diatas dapat  disimpulkan bahwa ada nilai – nilai

yang harus diketahui dan dipahami sesuai fenomena tawuran antar pelajar
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dewasa ini, seperti nilai patuh,sadar tanggung jawab,berjiwa

ksatria,solidaritas,dan menjunjung tinggi kehormatan. Untuk itu peneliti

bermaksud meneliti tentang bagaimana persepsi Resimen Mahasiswa UNILA

terhadap fenomena tawuran antar pelajar Di Bandar Lampung tahun pelajaran

2014/2015.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah,maka identifikasi masalah dalam penelitian

ini adalah:

1. Lokasi atau denah sekolah saling berdekatan sehingga menimbulkan

kerawanan tawuran antar pelajar

2. Lemahnya pengendalian diri siswa atau rendahnya Emotion Quotion

(kecerdasan emosi)berdampakpadaprilakusiswa yang anarkis

3. Penyelesaian  masalah social siswaselalumenggunakantindakkekerasan

4. Sudut pandang/persepsi kaum intelek (agen perubahan) dalam menanggapi

fenomena tawuran antar pelajar dalam hal ini khususnya Resimen

Mahasiswa

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini

dibatasi tentang bagaiman persepsi Resimen Mahasiswa UNILA sebagai kaum

intelek dalam memberikan sudut pandang terhadap fenomena tawuran antar

pelajar yang terjadi di Bandar Lampung
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas,maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Persepsi Resimen Mahasiswa Universitas

Lampung Terhadap Fenomena Tawuran Antar Pelajar Se-Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2014/.2015?”.

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan persepsi atau

sudut pandang Resimen Mahasiswa UNILA terhadap fenomena tawuran

antar pelajar Di Bandar Lampung

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep ilmu

pendidikan, khususnya pendidikan Kwarganegaraan dengan wilayah

kajian Pendidikan Nilai Moral Pancasila terkait pembentukan karaktaer

(character building) dan pembentukan nilai moral dalam kehidupan

bermasyarakat maupun di sekolah.

b. Kegunaan Secara Praktis

1. Bagi penulis dan guru agar mengetahui dan memahami tindakan

tawuran yang tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang

berlaku,sehingga penelitian ini berguna sebagai acuan untuk

bertindak preventif maupun reventif terhadap tindak tawuran.
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2. Bahan pedoman perbaikan pembelajaran disekolah agar dapat lebih

menanamkan nilai moral dan kebersamaan dikalangan sisiwa.

F. Ruang Lingkup

a. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan khususnya

Pendidikan Pancasila dan Kwarganegaraan (PPKN),yang termasuk

pendidkan dalan kajian pendidikan nilai dan moral.

b. Ruang Lingkup Objek dan Subyek

Obyek dalam penelitian ini adalah tetntang bagaimana persepsi Resimen

Mahasisiwa  UNILA terhadap fenomena tawuran antar pelajar se-Bandar

Lampung sedangkan subyeknya adalah pelaku tawuran / siswa yang

melakukan tawuran yaitu siswa SMA/SMK se-Bandar Lampung.

c. Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini dilakukan di Markas Komando Yon 201 Pemukul Unila

Jl.Prof.Dr.Soemantri Brojonegoro No.1,Gd.Graha Kemahasiswaan Lt.1

Universitas Lampung.

d. Ruang Lingkup Waktu

Waktu dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya

surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Universita Lampung sampai dengan selesainya

penelitian.


