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 BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap peserta didik memiliki potensi dalam dirinya yang akan 

dikembangkan melalui pendidikan formal yaitu pendidikan di sekolah. 

Dengan adanya pendidikan formal dapat menjadi sarana untuk peserta didik 

dalam mengembangkan kemampuan dalam diri individu masing-masing. 

Sehingga akan terbentuk individu yang memiliki keterampilan dan mampu 

mengembangkan potensi dirinya.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Bab I Pasal 1 

menyebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.  
 

Tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 pada Bab II Pasal 3 yang menyatakan bahwa: 

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 bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Berdasarkan dasar hukum di atas jelas bahwa tujuan pendidikan 

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa bagi seluruh warga Indonesia, baik 

itu dilakukan secara formal, nonformal maupun informal. Tujuan pendidikan 
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dapat tercapai secara optimal diperlukan suasana yang mendukung proses 

belajar mengajar maupun pembinaan pribadi. Dalam kehidupan bersama, hal 

ini dapat terbentuk dengan adanya aturan hidup bersama yang disebut tata 

tertib. 

Tata tertib salah satu pedoman untuk warga sekolah dalam 

menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan tertib. Tata tertib sekolah 

tersebut merupakan hal penting dalam memajukan sekolah. Penerapan tata 

tertib disekolah berguna untuk mencegah perilaku negatif yang tidak sesuai 

norma di lingkungan sekolah. Dengan adanya tata tertib di sekolah 

membiasakan diri siswa bersikap baik dan taat pada aturan yang berlaku 

sehingga tidak banyak lagi terjadi pelangaran-pelanggaran di sekolah (Elfi 

Yati, dkk, 2018:77). 

Berdasarkan pendapat tersebut diatas tata tertib merupakan aturan 

yang berlaku di lingkungan sekolah yang harus ditaati dan dipatuh oleh 

seluruh warga sekolah.  Bilamana seseorang melakukan suatu pelanggaran, 

maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Hukuman atau sanksi tersebut 

sebagai akibat dari pelanggaran atas aturan-aturan yang telah ditetapkan. 

Sanksi demikian, dapat berupa material dan dapat pula berupa non material. 

Tujuan dari adanya hukuman adalah sebagai alat pendidikan dimana 

hukuman yang diberikan justru harus dapat mendidik dan menyadarkan 

peserta didik. 

Menurut Ellya Rosana (2014:3) menyebutkan tentang kesadaran 

hukum sebagai berikut: 
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Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau 

perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan 

berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu 

menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar 

terbukti melanggar hukum. 

Berdasarkan pendapat tersebut diatas maka setiap individu harus 

memiliki kesadaran hukum agar patuh terhadap hukum yang berlaku. Seperti 

halnya peserta didik yang memiliki kesadaran hukum terutama di sekolah 

akan terbiasa belajar teratur, baik di sekolah maupun di rumah maka otaknya 

akan selalu patuh dan taat pada hukum. Dengan kesadaran mematuhi tata 

tertib sekolah maka peserta didik belajar mematuhi dan menaati aturan-aturan 

umum lainnya. 

Menurut Atang (2017:6) menyatakan guru merupakan jabatan atau 

profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Sehingga peran guru 

pada umumnya sangatlah diperlukan untuk mengantarkan pemahaman 

peserta didik. Peranan guru sangat penting dalam pendidikan. Baik buruknya 

suatu pendidikan dipengaruhi oleh bagaimana seorang guru dapat 

menyampaikan atau mengajarkan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai 

kehidupan yang mampu membawa peserta didik mewujudkan cita-citanya, 

baik untuk dirinya, keluarga, masyakarat dan bangsanya (Mursalin, dkk, 

2017:106). Guru berperan penting untuk memberikan pengetahuan mengenai 

kesadaran untuk mematuhi tata tertib sekolah kepada peserta didik. Guru juga 

memiliki peran yang paling aktif dalam pelaksanaan pendidikan demi 

mencapai tujuan pendidikan yang hendak dicapai. 

Guru PPKn termasuk guru mata pelajaran, yaitu guru yang 

mengampu bidang atau mata pelajaran PPKn. Peran guru PPKn yang pertama 
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adalah sebagai pemegang amanah. Sebagai pemegang amanah guru PPKn 

harus mampu menjalankan tugas mengajar, membimbing, dan sekaligus 

mendidik siswa dengan penuh tanggungjawab. Peran guru PPKn yang kedua 

adalah sebagai pemberi teladan. Keteladanan hendaknya di artikan dalam arti 

luas yaitu berbagai ucapan, sikap, dan perilaku yang melekat pada diri guru. 

Peran Guru PPKn yang ketiga adalah mendidik dengan hati membangun 

sebuah motivasi (Karolus C. Bego, 2016:237). 

Guru PPKn memiliki peran yang sangat penting dalam 

meningkatkan kesadaran hukum terhadap tata tertib sekolah, agar peserta 

didik tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Namun, pada 

kenyataannya seringkali terjadi pelanggaran terhadap peraturan sekolah, 

masih banyak peserta didik yang bertingkah laku kurang baik dan kurang 

benar serta tidak dapat mengendalikan dorongan dirinya yang selalu berubah-

ubah.  Pelanggaran di sekolah yang sering terjadi antara lain jenis pelanggaran 

merokok, mencuri/memalak, berkelahi antar siswa 1 sekolah, berkelahi 

dengan siswa sekolah lain, membawa buku/kaset/VCD porno, menggunakan 

narkoba, absensi, meninggalkan pelajaran, tindak kekerasan terhadap teman, 

konflik dengan teman, dan lain-lain. Pelanggaran yang menunjukkan angka 

paling tinggi dan sering terjadi di setiap tahunnya adalah merokok yang 

mencapai 57 pelanggar, absensi mencapai 56 pelanggar, dan meninggalkan 

pelajaran mencapai 62 pelanggar. Berikut adalah table jumlah pelanggaran 

yang terjadi di SMP Negeri 2 Kalibagor: 
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Tabel 1.1 Data Jumlah Pelanggaran Tata Tertib di SMP Negeri 2 Kalibagor 
 

No. Jenis Pelanggaran 

Jumlah Pelanggaran Setiap Tahun Jumlah 

Setiap 

Pelanggaran 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Merokok 25 27 7 57 

2 Mencuri/Memalak 12 5 4 21 

3 

Berkelahi antar siswa 1 

sekolah 10 8 5 23 

4 

Berkelahi dengan siswa 

sekolah lain 0 0 1 1 

5 

Membawa 

buku/Kaset/VCD Porno 5 7 2 12 

6 Menggunakan Narkoba 0 0 0 0 

7 Absensi 20 19 17 56 

8 Meninggalkan pelajaran 25 20 17 62 

9 

Tindak kekerasan 

terhadap teman 0 0 3 3 

10 Konflik dengan teman 12 5 3 20 

11 Lain-lain 7 9 10 26 

(Sumber: Data Bimbingan Konseling SMP Negeri 2 Kalibagor) 

 

Berdasarkan data pelanggaran yang diperoleh dari guru BK, dapat 

diketahui bahwa jumlah pelanggaran peserta didik dari 3 tahun sebelumnya 

mengalami fluktuasi (naik-turun), contohnya seperti jenis pelanggaran 

merokok pada tahun 2015 berada pada jumlah 25 pelanggar, 2016 berada 

pada jumlah 27 pelanggar, dan 2017 berada pada jumlah 7 pelanggar. 

Sehingga diperlukan kesadaran hukum peserta didik terhadap aturan tata 

tertib di sekolah, agar jumlah pelanggaran terhadap tata tertib tidak 

mengalami fluktuasi. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti 

melakukan penelitian dengan judul “Peran Guru Pendidikan Pancasila dan 
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Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Peserta Didik 

dalam Mematuhi Tata Tertib di Sekolah”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana Peran Guru Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum 

Peserta Didik dalam Mematuhi Tata Tertib di Sekolah”. Rumusan penelitian 

tersebut dapat dirinci kedalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana peran guru PPKn untuk meningkatkan kesadaran hukum 

peserta didik dalam mematuhi tata tertib di sekolah? 

2. Apa saja kendala guru PPKn untuk meningkatkan kesadaran hukum 

peserta didik dalam mematuhi tata tertib di sekolah? 

3. Apakah upaya yang dilakukan guru PPKn untuk mengatasi kendala 

untuk meningkatkan kesadaran hukum peserta didik dalam mematuhi 

tata tertib di sekolah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui peran guru 

pendidikan pancasila dan kewarganegaraan untuk meningkatkan 

kesadaran hukum peserta didik dalam mematuhi tata tertib di sekolah. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui peran guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan 

untuk meningkatkan kesadaran hukum peserta didik dalam 

mematuhi tata tertib di sekolah. 

b. Mengetahui kendala peran guru pendidikan pancasila dan 

kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran hukum peserta 

didik dalam mematuhi tata tertib di sekolah. 

c. Mengetahui upaya yang dilakukan guru pendidikan pancasila dan 

kewarganegaraan untuk mengatasi kendala untuk meningkatkan 

kesadaran hukum peserta didik dalam mematuhi tata tertib di 

sekolah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis 

a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya bagi masyarakat. 

b. Menjadi salah satu rujukan bagi penelitian selanjutnya yang relevan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta didik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan peserta didik pada 

khususnya mempunyai sikap dan perilaku kesadaran terhadap 

hukum dalam kehidupan di sekolah maupun lingkungan masyarakat, 

serta menyiapkan peserta didik agar mampu menjadi warga negara 

yang baik. 
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b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan peneliti sebagai calon guru untuk dapat melakukan 

kegiatan penelitian selanjutnya, serta bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat dijadikan bahan studi lanjutan untuk menggali 

peran guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan untuk 

meningkatkan kesadaran hukum peserta didik dalam mematuhi tata 

tertib di sekolah. 

c. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi guru 

pendidikan pancasila dan kewarganegaraan pada khususnya serta 

menumbuhkan kesadaran bagi peserta didiknya. Juga agar guru 

pendidikan pancasila dan kewarganegaraan bisa menjadi teladan 

yang baik untuk dapat dicontoh oleh peserta didiknya. 

d. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pelengkap 

untuk menambah informasi terhadap sekolah, serta memberikan 

sumbangan pemikiran dan perbaikan dalam penanganan masalah 

kesadaran hukum peserta didik terhadap tata tertib sekolah. 
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