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Pada masa kini, terlihat jelas aroma perubahan yang begitu signifikan dibanding beberapa 

waktu yang berlalu. Begitu banyak hal yang kita anggap mustahil untuk terjadi, tetapi pada masa kini 

telah terjadi secara nyata di dalam kehidupan kita. Tak bisa kita pungkiri, kemajuan IPTEK yang 

sangat banyak membuat perubahan. Sebagai konsumen, manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin 

memenuhi kebutuhannya dalam mengitari kehidupan yang begitu berkembang sangat pesat. Tak 

terkecuali di negeri kita tercinta, Indonesia. Begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada 

bangsa Indonesia baik sebelum terjadinya kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan telah dicapai. 

Bangsa Indonesia sangatlah disegani oleh bangsa-bangsa lain. Dipandang sebagai negara dan bangsa 

yang besar akibat sumber daya alam yang begitu melimpah. Terbentang luas dengan ribuan pulaunya 

yang berkilau  dengan limpahan kekayaan sumber daya alamnya.  

Sebagai generasi penerus perjuangan para pahlawan yang telah gugur dan telah 

memperjuangkan bangsa ini, sudah selayaknya kita membesarkan bangsa ini di mata dunia. Suatu 

bangsa dapat dikatakan besar apabila bangsa tersebut memiliki karakter baik dan kuat yang bersumber 

dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakatnya. Sehingga penggalian nilai-nilai kearifan lokal 

merupakan langkah strategis dalam upaya membangun karakter bangsa. Salah satunya media yang 

tepat untuk membangun dan mengembangkan karakter bangsa Indonesia agar memiliki karakter baik, 

kuat, unggul, dan mulia adalah melalui jalur pendidikan formal ataupun non formal. 

SMK Negeri 1 Sebatik Barat sebagai institusi formal di perbatasan negeri telah berkomitmen 

kuat melaksanakan Pendidikan Penguatan Karakter (PPK) sebagai wadah yang strategis untuk 

mewujudkan siswa yang berkarakter baik, unggul, kuat dan mulia. Hal ini harus segera dilakukan 

mengingat kondisi generasi muda saat ini yang bisa dikatakan berada pada tahap krisis moral. Karena 

itu, tak heran setiap hari  banyak kejahatan/kriminalitas terjadi diberbagai daerah baik kita saksikan 

secara langsung ataupun melalui saluran TV, Internet atau media elektronik lainnya. Mirisnya lagi, 

kebanyakan yang melakukan hal tersebut berasal dari kalangan terpelajar yakni siswa ang notabene 

masih duduk di bangku sekolah.  

Kemajuan teknologi yang semakin pesat yang terjadi saat ini ternyata sangat ikut 

mempengaruhi aktivitas seseorang khususnya para pelajar. Sekarang, anak-anak lebih sering bermain 

permainan digital seperti video games, Playstation (PS), dan games online. Bahkan, sebagian besar 

dari mereka, seperti tak berdaya tanpa memegang gadget meskipun hanya hitungan jam saja. Generasi 

bangsa saat ini berada di tahap yang diistilahkan “Pecandu Games Online”. Betapa tidak demikian, 



dalam sehari  rata-rata siswa menggunakan gadget untuk bermain games online kisaran 6-8 jam , 

bahkan ada juga sebagian yang bermain games online dari dini hari sampai pagi hari akibat kecanduan 

games online. Lebih banyak menghabiskan bermain games dibandingkan dengan belajar atau 

berkumpul bersama keluarga. 

 Melihat dari kondisi generasi muda saat ini, Pemerintah sebagai pemangku kebijakan 

merespon cepat dengan membuat betbagai kebijkan-kebijakan yang bertujuan meningkatkan daya 

saing generasi muda yang berkarakter. Salah satu langkah pemerintah adalah membangun karakter 

siswa melalui Pendidikan Penguatan Karakter (PPK). Dalam pelaksanaanya, diharapkan guru dalam 

pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bisa menyelipkan sedikit pembelajaran yang mampu 

membangun karakter siswa yang baik, unggul, dan mulia sebagai generasi muda bangsa. Pada saat ini, 

guru sebagai pendidik tidak melihat siswa hanya dari segi kognitif(pengetahuan) , tetapi juga afektif 

(sikap) yang harus lebih diutamakan.  

Sebagai Pimpinan di SMKN 1 Sebatik Barat, Bapak Sujud, S.Pd langsung bergerak cepat dalam 

pelaksanaan Pendidikan Penguatan Karakter (PPK). Beliau menyampaikan bahwa betapa pentingnya 

Pendidikan penguatan Karakter (PPK) dalam pembentukan karakter siswa Tak sampai disitu, beliau 

juga langsung menginstruksian kepada Bapak/Ibu dewan guru SMKN 1 Sebatik Barat untuk 

menggiatkan Pendidikan Penguatan Karakter melalui permainan tradisional minimal dilaksanakan 1 

kali dalam sebulan. Hal ini pun langsung mendapat respon baik dari bapak/ibu guru dan seluruh 

siswa/siswi SMKN 1 Sebatik Barat.  Jusman dan Oca Ariyani (siswa/siswi SMKN 1 Sebatik barat) 

menyampaikan langsung bahwa permainan tradisional ini sangat penting dalam membentuk siswa 

yang berkarakter. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan permainan tradisional menstimulasi siswa 

untuk menumbuhkan karakter-karakter yang baik misalnya kerja sama, tanggung jawab, disiplin, dan 

masih banyak lagi sikap yang dapat ditumbuhkan. Hal ini juga mampu menciptakan suasana yang 

menyenangkan untuk siswa. 

Sebenarnya, SMKN 1 Sebatik Barat telah melaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan 

untuk membentuk siswa yang berkarakter. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain Pramuka, 

PMR, Paskibra, dan masih banyak lagi. Hal ini dilakukan tak lepas dari pembentukan siswa yang 

berkarakter sebagai tombak masa depan bangsa. 

Kegiatan permainan tradisional pun dilaksanakan di SMKN 1 Sebatik Barat. Pada hari 

Jumat/15 November 2019, seluruh siswa/siswi langsung diarahkan oleh kesiswaan mengenai 

Pendidikan Penguatan Karakter (PPK) melalui permainan tradisional. Pada saat yang bersaamaan, 

permainan tradisonal diarahkan dan dibantu langsung oleh para pendamping yakni bapak/ibu dewan 

guru SMKN 1 Sebatik Barat. Adapun permainan tradisiosn yang dilakukan antara lain, tarik tambang, 

adu panco, gobak sodor, tongkat saktti, lomba balap bakiak tempurung dan masih banyak lagi 

permainan tradisional lainnya. 



Melalui permainan tradisional, diharapkan mampu membentuk dan membangun karakter 

siswa untuk menyongsong masa depan bangsa Indonesia yang cerah di era Generasi Emas 2045. Mari 

kita tanamkan karakter yang baik, unggul, kuat dan mulia dalam persiapan menghadapi era globalisasi 

yang terjadi pada hari ini, esok dan yang akan datang. 

SMK......... BISA...... 

SMK..........HEBAT...... 

SMK......... BISA HEBAT...... 

SMK.......... SIAP KERJA............ 

 

Terima Kasih dan Semoga Bermanfaat ! 

 

 

 

 


