
BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

A. Pengertian Peran Guru 

1. Peran Guru Secara Umum 

Guru memiliki peran yang paling aktif dalam pelaksanaan 

pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Guru 

melaksanakan pendidikan melalui kegiatan pembelajaran dengan 

menagajar peserta didik atau siswa.guru juga sebagai orang tua kedua 

bagi siswa di sekolah dan juga memberikan motivasi agar siswa semangat 

dalam belajar. Oleh karena itu guru memiliki peran yang sangat penting 

bagi siswa. 

Menurut Gary Flewelling dan William Higginson (Dalam Suyono 

dkk, 2014:188) menggambarkan peran guru sebagai berikut : 

a. Memberikan stimulasi kepada siswa dengan menyediakan tugas-tugas 

pembelajaran yang kaya (rich learning tasks) dan terancang baik 

untuk meningkatkan perkembangan intelektual, emosional, spiritual, 

dan sosial 

b. Berinteraksi dengan siswa untuk mendorong keberanian, mengilhami, 

menentang, berdiskusi, berbagi, menjelaskan, menegaskan, 

merefleksi, menilai dan merayakan perkembangan, pertumbuhan dan 

keberhasilan 
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c. Menunjukkan manfaat yang diperoleh dari mempelajari suatu pokok 

bahasan 

d. Berperan sebagai seseorang yang membantu, seseorang yang 

mengarahkan dan memberi penegasan, seseorang yang memberjiwa 

dan mengilhami siswa dengan cara membangkitkan rasa ingin tahu, 

rasa antusias, gairah dari seorang pembelajar yang berani mengambil 

resiko (risk taking learner), dengan demikian guru berperan sebagai 

pemberi informasi (informer), fasilitator, dan seorang artis. 

Menurut Fadildkk, (2013) menyatakan bahwa: 

„Peran guru adalah sebuah kegiatan yang dilakukan karena 

adanya sebuah keharusan maupuntuntutan dalam sebuah profesi 

atau berkaitan dengan keadaan dan kenyataan. Jadi peran 

merupakan perilaku yang diharapkan oleh orang lain terhadap 

seseorang yang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu 

sistem. Jadi peran di pengaruhi oleh keadaan sosial baik dari 

dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.‟ 

 

Menurut Moh UzerUsman (dalam Arifatul chasanah,2014) 

manyatakan bahwa: 

Dilihat dari segi dirinya sendiri (selforiented), seorang guru 

harusberperan sebagai berikut: 

1) Petugas sosial, yaitu sesorangyang harus 

membantuuntukkepentingan masyarakat. Dalam kegiatan-

kegiatan masyarakatguru senantiasa merupakan  petugas-

petugasyang dapat dipercaya untukberpartisipasi didalamnya. 

2) Pelajar dan ilmuan, yaitu senantiasa terus menerus menuntut 

ilmupengetahuan. Dengan berbagai carasetiap saat guru 
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senantiasa belajaruntuk mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

3) Orang tua, yaitu mewakili orang tuamurid di sekolah dalam 

pendidik anaknya. Sekolah merupakan lembagapendidikan 

sesudah keluarga, sehinggadalam arti luassekolah merupakan 

keluarga, guruberperan sebagai orang tua bagisiswa-siswanya. 

4) Pencari teladan, yaitu yangsenantiasa mencarikan teladan 

yangbaik untuk siswa bukan untukseluruh masyarakat. Guru 

menjadiukuran bagi norma-norma tingkahlaku. 

5) Pencari keamanan, yaitu yangsenantiasa mencarikan rasa aman 

bagisiswa. Guru menjadi tempat berlindungbagi siswa-siswa 

untuk memperoleh rasaaman dan puas didalamnya.  

Menurut Amiruddin, (2013) menyatakan bahwa : 

„Peran guru adalah sebagai tugas pendidikan meliputi mendidik, 

mengajar, dan melatih. Mendidik berarti mengurus dan 

mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan 

dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.Sedangkan melatih berarti mengembangkan 

keterampilan-keterampilan pada siswa. Peran guru dalam 

menjalankan tugas di sekolah harus dapat menjadikan dirinya 

sebagai orang tua ke dua dan mampu menarik simpati para 

siswa sehingga pelajaran apapun yang diberikan hendaknya 

dapat menjadi motivasi bagi siswanya dalam mengajar.‟ 

 

Adapun pendapat lain tentang peran guru yaitu menurut 

Sardiman A. M (Abidin dkk, 2015:6) berpendapat bahwa “Peran guru 

dalam kegiatan belajar-mengajar antara lain yakni: 
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1) Guru sebagai fasilitator yaitu memberikan fasilitas dan kemudahan 

dalam proses belajar-mengajar dengan menciptakan susasana 

kegiatan belajar yang efektif.  

2) Guru sebagai informator menjadi pelaksana cara mengajardan 

sumber informasi kegiatan akademik bagi siswa. 

3) Guru sebagai organisator yaitu mengelola kegiatan akademik, 

silabus, jadwal pelajaran dan lain-lain. 

4) Guru sebagai mediator menjadi penengah dalam menengahi atau 

memberi jalan keluar kemacetan dalam kegiatan diskusi siswa. 

5) Guru sebagai motivator yaitu meningkatkan dan memberikan 

dorongan umtuk mengembangkan potensi siswa, menumbuhkan 

aktifitas dan kreativitas. 

6) Guru sebagaiinisiator menjadi pencetus ide-ide kreatif dalam 

proses belajar yang dapat di contoh oleh siswanya. 

7) Guru bertugas sebagai transmitter yang bertindak selaku penyebar 

kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan. 

8) Guru bertugas sebagai evaluator untuk menilai siswa dalam bidang 

akademis maupun tingkah laku sosialnya sebagai penentukan 

keberhasilan prestasi siswa pada kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat di garis bawaih 

bahwa Peran guru adalah seorang pengajar atau orang tua kedua di 

sekolah yang wajib mendidik atau mengarahkan siswa dalam hal 

pembelajaran, guru juga sebagai motivator bagi siswa di sekolah 
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mendorong semangat belajar, membimbing dalam berperilaku yang 

sopan terhadap siapapun. 

2. Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraa 

Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki tugas dan 

peran yang lebih dari guru matapelajaran lain, hal ini berkaitan dengan 

tanggung jawab untuk membentuk perilaku siswa dalamkehidupan sehari-

hari sebagai warga negara yang baik. Tugas guru Pendidikan 

Kewarganegaraan(PKn) bukan hanya mentransfer pengetahuan kepada 

siswa, tetapi juga mentransfer nilai-nilai yangdiharapkan dapat dipahami, 

disadari, dan diwujudkan dalam perilaku baik siswa. Oleh karena itu,guru 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) harus dapat memanfaatkan 

fungsinya sebagai penuntunmoral, sikap serta memberi dorongan keras 

yang lebih baik. 

Ada beberapa peran dan tugas guru Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn) seperti yangdikemukakan oleh Mcleod (dalam Ammirudin 2013) 

sebagai berikut: 

a. Menularkan pengetahuan dan kebudayaan kepada orang lain. 

b. Melatih keterampilan jasmani pada orang lain. 

c. Menanamkan nilai-nilai moral dan keyakinan kepada orang lain. 

d. Mampu dan dapat menguasai/mengembangkan materi-materi bahan 

ajarannya. 

e. Berkomunikasi dengan baik serta dapat bertanggung jawab. 

f. Dapat bekerja sama dengan lingkungan sekitarnya.  
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Gurusebagai sosok yang digugu dan ditiru, mempunyai peran 

penting dalam aplikasi pendidikan karakter di sekolah maupun di luar 

sekolah. Sebagai seorang pendidik, guru menjadi sosok figur dalam 

pandangan anak, guru akan menjadi patokan bagi sikap anak didik. 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional diamanatkan bahwa 

seorang guru harus memiliki kompetensi kepribadian yang baik. 

Kompetensi kepribadian tersebut menggambarkan sifat pribadi dari 

seorang guru. Satu yang penting dimiliki oleh seorang guru dalam rangka 

pengambangan karakter anak didik adalah guru harus mempunyai 

kepribadian yang baik dan terintegrasi dan mempunyai mental yang sehat.  

Pendidikan berupaya untuk membentuk peserta didik yang unggul 

dalam hal pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) maupun ketrampilan 

(skill). Pendidikan di Indonesia yang ada sekarang dalam keadaan belum 

berhasil sepenuhnya terutama dalam hal penanaman karakter pada peserta 

didik.Menurut (Jamal Ma‟mur Asmani, 2011:79-83 dalam jurnal Uri 

Wahyuni) menyebutkan bahwa ada beberapa peran guru dalam 

pendidikan karakter : 

a.  Keteladanan  

Keteladanan merupakan faktor mutlak yang harus dimiliki 

oleh guru. Dalam pendidikan karakter, keteladanan yang dibutuhkan 

oleh guru berupa konsentrasi dalam menjalankan perintah agama dan 

menjauhi larangan-larangan-Nya; kepedulian terhadap nasib orang-

orang tidak mampu; kegigihan dalam meraih prestasi secara individu 
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dan sosial; ketahanan dalam menghadapi tantangan, rintangan, dan 

godaan; serta kecepatan dalam bergerak dan beraktualisasi. Selain 

itu, dibutuhkan pula kecerdasan guru dalam membaca, 

memanfaatkan, dan mengembangkan peluang secara produktif dan 

kompetitif.  

b. Inspirator  

Seorang akan menjadi sosok inspirator jika ia mampu 

membangkitkan semangat untuk maju dengan menggerakkan segala 

potensi yang dimiliki untuk meraih prestasi spektakuler bagi diri dan 

masyarakat. Ia mampu membangkitkan semangat karena sudah 

pernah jatuh bangun dalam meraih prestasi dan kesuksesan yang luar 

biasa.  

c.  Motivator  

Setelah menjadi sosok inspirator, peran guru selanjutnya 

adalah motivator. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kemampuan 

guru dalam membangkitkan spirit, etos kerja, dan potensi yang luar 

biasa dalam diri peserta didik.  

d.  Dinamisator  

Peran guru selanjutnya setelah motivator adalah dinamisator. 

Artinya, seorang guru tidak hanya membangkitkan semangat tetapi 

juga menjadi lokomotif yang benar-benar mendorong gerbong ke 

arah tujuan dengan kecepatan, kecerdasan, dan kearifan yang tinggi. 
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Dalam konteks sosial, dinamisator lebih efektif menggunakan 

organisasi.  

e.  Evaluator  

Peran yang melengkapi peran-peran sebelumnya adalah 

sebagai evaluator. Artinya, guru harus selalu mengevaluasi metode 

pembelajaran yang selama ini dipakai dalam pendidikan karakter. 

Selain itu, ia juga harus mampu mengevaluasi sikap perilaku yang 

ditampilkan, sepak terjang, dan perjuangan yang digariskan, dan 

agenda yang direncanakan. 

 

B. Pendidikan Kewarganegaraan 

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

Menurut Zamroni (Taniredja 2013:2) menyatakan Pendidikan 

Kewarganegaraanadalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk 

mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak 

demokratis, melalui aktifitas menanamkan kesadaran kepada generasi 

baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling 

menjamin hak-hak warga masyarakat. Demokrasi adalah suatu learning 

process yang tidak dapat begitu saja meniru dan mentransformasikan 

nilai-nilai demokrasi. 

PKn pada hakikatnya merupakan pendidikan yang mengarah pada 

terbentuknya warga negara yang baik dan bertanggung  jawab 

berdasarkan nilai-nilai dan dasar negara Pancasila. Berdasarkan 
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Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dijelaskan 

bahwa : 

“Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang 

menfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami 

dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk 

menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter 

sebagaimana yang telah tercantum dalam Pancasila dan UUD 

1945” 

 

Selain itu, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang 

dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari 

orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan 

memiliki political knowledge, awareness, attitude, political efficacy dan 

political participation, serta kemampuan mengambil keputusan politik 

secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya juga bagi masyarakat 

dan bangsa. 

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan sebagai berikut : 

a. Dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban 

secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga 

negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik 

Indonesia yang bertanggung jawab. 

b. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah 

dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang 

hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan 

Pancasila, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional secara kritis 

dan bertanggung jawab. 
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c. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai 

kejuangan serta patriotism yang cinta tanah air, rela berkorban bagi 

nusa dan bangsa.  

3. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai Pendidikan Karakter 

Sebagai instrument pendidikan karakter bangsa, mata pelajaran 

PKn diberikan sejak Sekolah dasar sampai ke perguruan 

tinggi.Persoalannya adalah mengapa akhir-akhir ini kita masih banyak 

menyaksikan perilaku menyimpang, dan mengganggu ketertiban sosial 

dari warga negara Indonesia.Pengamalan nilai-nilai pancasila sekarang 

sudah banyak warga negara yang perilakunya tidak lagi dipedomani oleh 

nilai-nilai Pancasila. 

Menurut Malik Fajar (Zubaedi, 2011 : 277)  menyebutkan bahwa:  

“PKn memiliki peranan penting sebagai wahana untuk 

mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warga negara 

yang demokratis dan bertanggung jawab.Dalam mencapai ini 

tersebut, PKn perlu segera dikembangkan dan dituangkan dalam 

bentuk standar nasional, standar materi serta model-model 

pembelajaran yang efektif, dengan memperhatikan empat 

hal.Pertama, PKn perlu mengembangkan kemampuan dasar 

terkait dengan kemampuan intelektual, soaial (berpikir, bersikap, 

bertindak, serta berpartisipasi dalam hidup masyarakat).Kedua, 

PKn perlu mengembangkan daya nalar (state of mind) peserta 

didik/siswa pengembangan kecerdasan (civic intelligence), 

tanggung jawab (civic responsibility), dan partisipasi (civic 

participation) warga negara sebagai landasan pengembangan nilai 

dan perilaku demokrasi.Ketiga, PKn perlu mengembangkan 

pendekatan pembelajaran yang lebih inspiratif dan partisipatif 

dengan menekankan pada pelatihan penggunaan logika dan 

penalaran.Keempat, kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi 

bukan sekedar membutuhkan pemahaman, sikap, dan perilaku 

demokratis melalui mengajar demokrasi (teaching democracy) 

tetapi memerlukan model pembelajaran yang secara langsung 

menerapkan cara hidup berdemokrasi (doing demoracy).” 
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Peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai instrument 

pendidikan karakter sejauh ini dirasakan belum optimal yang diduga 

karena muatannya lebih banyak menekankan aspek kognitif dari pada 

efektif.Dalam kenyataannya, pendidikan kewarganegaraan lebih banyak 

mentransfer pengetahuan dan keterampilan, tanpa disertai dengan 

internalisasi nilai yang terkandung dalam pengetahuan tersebut. Evaluasi 

yang digunakan juga lebih menekankan aspek kognitif, sehingga proses 

belajar mengajar di sekolah lebih bersifat transfer pengetahuan, dari pada 

mengajarkan berpikir secara keilmuan dan internalisasi nilai melalui 

pemahaman. 

 

C. Pengertian, Tujuan dan Dampak Televisi 

1. Pengertian Televisi 

  Televisi dengan berbagai Program acara siarannya selama ini 

denganberbagai jenis tayangan informasi dan hiburan memang sangat 

dinikmati olehmasyarakat. Namun apabila tidak digunakan dengan 

bijaksana oleh pemirsa dalamhal ini siswa maka apa yang ditonton akan 

dapat merusak perilaku atau moralsiswa. Apabila siswa sudah banyak 

menghabiskan waktu di depan layar televisi karena program yang 

disajikan sangat dinikmati entah itu layak ditonton atautidak. 

Menurut Syahputra (dalam Fatimatuz zahroh 2013) Televisi 

merupakan sumber citra dan pesan tersebar (shared images and messages) 

yang sangat besar dalam sejarah, dan ini telah menjadi mainstream bagi 
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lingkungan simbolik masyarakat dan televisi merupakan sistem bercerita 

(story-telling) yang tersentralisasi.  

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32Tahun 2002 

menyebutkan: 

“Penyiaran televisi adalah mediakomunikasi massa dengar pandang 

yang menyalurkan gagasandan informasi dalam bentuk gambar dan 

suara secara umum,baik terbuka maupun tertutup, berupa program 

yang teratur danberkesinambungan”. 

 

Televisi adalah alat komunikasi satu arah jarak jauh yang berupa 

alat elektronik yang menampilkan suara dan gambar atau audio visual. 

Semakin banyaknya stasiun televisi swasta yang bermunculan, 

menimbulkan masalah tersendiri dalam dunia pendidikan di Indonesia. 

Anak cenderung lebih memilih menonton tayangan televisi, dari pada 

membaca buku atau belajar. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat di garis bawaih bahwa televisi 

adalah alat komunikasi atau media dengan menggunakan gambar dan 

audio visual yang menanyangkan berbagai hal yang ada di dunia ini, 

seperti menanyangkan sinetron, kuis, infotainment, kuliner, hiburan dan 

lain sebagainya 

2. Tujuan Televisi 

 Tayangan televisi mempunyai tujuan yang sangat baik bagi 

siapapun, karena dengan adanya tayangan televisi masyarakat dapat 

mendapatkan informasi secara mudah dengan media televisi. 

Jayarni dkk,menyatakan bahwa „Media televisi yang bersifat visual 

dapat membantu anak-anak belajar karena gerak tersebut menarik 
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perhatian mereka kelayar televisi sehingga mereka dengan mudahnya 

menyimak pesan dari televisi itu. Karena mereka menganggap apa yang 

mereka lihat itu adalah realita. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan 

pada masa sekarang ini media televisi bertujuan menunjang kurikulum 

sebagai tujuan pendidikan, atas dasar itu sehingga para siswa dapat 

menyimak informasi yang dapat menunjang proses belajar agar dapat 

mencapai pendidikan nasional. 

Teori komunikasi media televisi bertujuan menyalurkan informasi 

atau pesan belajar, sejak saat itu media televisi bukan hanya sebagai alat 

bantu guru saja melainkan sebagai penyalur ilmu pengatahuan terhadap 

siswa. Karena itu sehingga teori ini sangat penting dalam penggunaan 

media untuk kegiatan program pembelajaran.Media televisi sudah dapat 

disimak oleh para siswa baik itu yang mendidik maupun yang bertujuan 

menghibur.Jadi media televisi dapat bertujuan untuk menambah wawasan 

yang mendukung pendidikan dan juga menghibur, jadi media televisi 

berfungsi ganda dalam kehidupan masyarakat.” 

3. Dampak Televisi 

a. Dampak Positif 

Televisi dengan berbagai acara yang ditayangkannya telah 

mampu menarik minat pemirsanya dan membuat pemirsanya ketagihan 

untuk selalu menyaksikan acara-acara yang ditayangkan. Anak-anak 

meluangkan lebih banyak waktu untuk menonton televisi daripada 

untuk kegiatan apapun lainnya kecuali tidur. Permasalahan saat 
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menonton televisi anak sering lupa waktu, karena kecanduan anak bisa 

seharian menghabiskan waktunya di depan televisi dan dapat 

mempengaruhi pola tidur anak. Apalagi jam tayang acara televisi yang 

beroperasi 24 jam ini membuat anak leluasa menyalakan televisi kapan 

saja ia mau. Dengan beragam acara yang di tayangkan di televisi 

mampu menarik minat pemirsanya mulai dari orangdewasa hingga 

anak-anak. Tayangan yang beoperasi selama 24 jam membuat anak 

menonton tayangan televisi setiap waktu. 

Menurut Tasmin (dalam Siska,2012) menyatakan bahwa : 

„Televisi memberikan pengaruh yang positif bagi pemirsa 

yangmenyaksikannya. Siaran-siaran yang mengandung unsur 

positif yaitu acara-acara yang dapat meningkatkan ilmu 

pengetahuan seperti berita tentang kejadian-kejadian informasi 

yang menambah pengetahuan anak, dialog tentang pendidikan, 

wawancara tentang perilaku anak dan pendidikan, petulangan 

anak, lagu-lagu anak-anak yang cerita, cerita anak yang 

memacu kreativitas dan mendidik, sinetron yang mengajarkan 

kebaikan dan pendidikan, dan lain sebagainya.‟ 

 

b. Dampak Negatif 

Tayangan televisi tidak hanya memberikan pengaruh yang 

positif saja, tetapi acara televisi lebih banyak memberikan pengaruh 

yang negatif kepada sikap para pemirsanya setelah atau pada waktu 

melihat tayangan televisi, sehingga akan mempengaruhi akhlak 

penonton ke arah negatif. Tayangan televisi dapat mempengaruhi anak 

untuk bermalas-malasan.  

Menurut Siska, (2012)menyatakan bahwa : 

„Banyak anak yang menonton acara yang seharusnya belum 

pantas untuk disaksikan serta kebiasaan menyaksikan televisi 
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telah menjadi kebiasaan yang berlebih tanpa diikuti dengan 

sikap yang kreatif, bahkan bisa menyebabkan anak bersikap 

pasif, oleh karena itu di perlukan pendampingan atau 

pengawasan orangtua saat menonton televisi.‟ 

 

Menurut Effendy (dalamEva Aryanty, 2010) menyatakan 

dampak negatif dari televisi adalah: 

1) Berpengaruh terhadap perkembangan otak 

2) Menurunnnya atau hilangnya minat membaca dan motivasi anak 

sehingga anak tidak mempunyai semangat belajar 

3) Perubahan perilaku pada karekter dan mental penontonnya 

4) Menjadikan anak menjadi konsumtif karena tayangan iklan yang 

menawarkan berbagai macam produk memikat dan membuat 

ketagihan sehingga anak menjadi malas 

5) Mengurangi kreatifitas, kurang bermain dan bersosialisasi menjadi 

manusia individualis dan sendiri 

6) Meningkatnya agresifitas dan kriminalitas 

7) Terlalu sering nonton televisi dan tidak pernah membaca 

menyebabkan anak akan memiliki pola fikir sederhana, kurang 

kritis, linier atau searah dan pada akhirnya akan mempengaruhi 

imajinasi, intelektualitas, dan perkembangan kognitifnya. 

Dampak-dampak negatif dalam acara televisi menurut Mansur 

(dalam Eva Aryanty, 2010)antara lain: 

1) Menyia-nyiakan waktu. 

2) Melalaikan tugas dan kewajiban. 

3) Mengganggu kesehatan. 
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4) Menjadikan anak menjadi konsumtif karena tayangan iklan yang 

menawarkan berbagai macam produk. 

5) Mempengaruhi dan menurunkan prestasi belajar anak. 

Menurut (Novianti Ayu Gupita 2012) pengaruh yang 

telahditimbulkan oleh media televisi pada anak diantaranya : 

1) Anak menjadi kurang menghargai waktu 

2) Memiliki rasa tanggung jawab yang rendah 

3) Rendahnya sopan santun kepada guru dan orang yang lebih tua 

4) Mudah bersikap sombong 

5) Mudah terperosok pada hal-hal yang tidak perlu 

6) Senang menggoda dan menyakiti makhluk lain 

7) Mudah melalaikan kewajiban kepada Allah SWT 

8) Anak-anak mengalami pendewasaan dini. 

9) Anak-anak mengenal narkotika dan alkohol. 

10) Dampak tayangan pornografi di televisi menyebabkan 

meningkatnyakasus kehamilan usia dini atau kehamilan tidak 

dikehendaki, kekerasan seksual dan aborsi 

 

D. Hakekat Karakter 

1. Pengertian Karakter 

Menurut Lickona (2013: 72) mengemukakan bahwa: 

Karakter, menurut pengamatan filosof kontemporer Michael 

Novak, adalah perpaduan harmonis selurus budi pekerti yang terdapat 
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dalam ajaran-ajaran agama, kisah-kisah sastra, cerita-cerita orang bijak, 

dan orang-orang berilmu, sejak zaman dahulu hingga sekarang.  

Tak seorang pun, menurut Novak, yang memiliki semua jenis budi 

pekerti semua orang pasti punya kekurangan.Orang- orang dengan 

karakter yang mengagumkan bisa sangat berbeda antara satu dengan 

lainnya.Scerenko (1997) mendefinisikan karakter sebagai atribut atau ciri-

ciri yang membentuk dan membedakanciri pribadi, ciri etis, dan 

kompleksitas mental dari seseorang, suatu kelompok atau bangsa. Robert 

Marine (1998, dalam Prof.DR.Muchlas Samani)  

“Karakter gabungan yang samar-samar antara sikap, perilaku 

bawaan, dan kemampuan, yang membangun pribadi seseorang.” 

 

Karakter menurut Alwisol dalam Zubaedi (2011:11) “diartikan 

sebagai gambaran tingkah laku yang menonjolkan nilai benar atau salah, 

baik atau buruk, baik secara eksplisit maupun implisit.” 

Menurut Anas Salahudin (2013:42) Karakter merupakan ciri khas 

seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, 

kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan.  

Yanthi Haryanti (dalam Anas Salahudin) Karakter adalah watak, 

tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil 

internalisasi berbagai kebijakan (virtues)yang diyakini dan digunakan 

sebagai landasan cara pandang , berpikir, bersikap, dan bertindak.   

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat di garis bawaih 

bahwa karakter adalah tingkah laku yang dimiliki oleh setiap individu agar 

menjadi pribadi yang baik, dengan memiliki watak yang baik maka setiap 
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individu dapat menampilkan sikap serta, kebiasaan yang baik sesuai 

dengan kaidah- kaidah yang berlaku di masyarakat. 

Menurut Suyadi (2013:8) (Dalam Kementerian Pendidikan 

Nasional) nilai karakter bangsa terdiri atas sebagai berikut: 

a. Religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

b. Jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, 

dan pekerjaan. 

c. Toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya. 

d. Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

e. Kerja keras, yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

f. Kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara 

atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

g. Mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 
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h. Demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

i. Rasa ingin tahu, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

j. Semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan 

diri dan kelompoknya. 

k. Cinta tanah air, yaitu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosoial, budaya, ekonomi, dan 

politik bangsa. 

l. Menghargai prestasi, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 

m. Bersahabat/komunikatif, yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

n. Cinta damai, yaitu sikap perkataan, dan tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

o. Gemar membaca, yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan manfaat bagi dirinya. 
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p. Peduli lingkungan, yaitu sikap dan tindakan yang berupaya mencegah 

kerusakan lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-

upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

q. Peduli sosial, yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin member 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

r. Tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, karakter dimulai 

dalam sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

 

E. Penelitian yang relevan 

1. Penelitian yang relevan peneliti menggunakan pada jurnal dengan judul 

“Peranan orang tua dalam menangani dampak negatiftayangan televisi 

terhadap anak usia dini “. Jurnal Eva Aryanty, PLS STKIP SILIWANGI 

2010, jika dikaitkan dengan permasalahan peneliti maka dapat 

disimpulkan, bahwa Televisi merupakan media massa elektronik yang 

mampu menyebarkan berita secara cepat dan memiliki 

kemampuanmengakses informasi dan mencapai khalayak dalam jumlah 

tak terhingga pada waktu yang bersamaan. Televisi denganberbagai acara 

yang ditayangkannya telah mampu menarik minat pemirsanya dan 

membuat pemirsanya ketagihan untuk selalumenyaksikan acara-acara 

yang ditayangkan ditelevisi. Televisi dapat menimbulkan dampak baik 

positif maupun negatif bagipemirsanya, khususnya pada anak usia dini. 
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Pengenalan televisi pada anak usia dini sangat diperlukan agar anak 

dapatmengambil sisi positif dari tayangan yang disiarkan oleh televisi 

selain itu dapat menambah pengetahuan anak. 

Dampak negatif dari acara televisi lebih besar daripada dampak 

positifnya.Dari televisi, anak-anak dapatmenyaksikan semua tayangan 

pada program apapun sampai tayangan yang seharusnya belum layak atau 

pantas merekatonton. Banyak acara-acara distasiun televisi yang kurang 

berkualitas dan mendidik yang bisa menjerumuskan anak pada hal-

halyang negatif.Seperti acara kekerasan, seks, tindak kriminal kejahatan 

dan masih banyak acara yang tidak selayaknyamenjadi perhatian 

anak.Acara-acara yang menyajikan sarana edukatif sangat sedikit 

sekali.Dalam hal ini, peranan orang tuasangat penting dalam mengatasi 

dampak tersebut.Dalam perkembangannya, lingkungan sangat 

berpengaruh dalam psikologsanak, sehingga anak tidak bisa terlepas dari 

bimbingan orang tuanya.Orang tua berperan dalam mengawasi, 

mengontrol danmemperhatikan segala aktivitas anaknya dirumah. Tidak 

lupa para pendidik disekolah memberikan perhatian dan pengertianakan 

bahayanya menonton televisi terlalu lama karena akan mempengaruhi 

tingkah laku anak baik dirumah maupun disekolah.Karena anak belum 

memiliki kemampuan untuk mengkritisi materi tayangan televisi yang 

ditontonnya. 

2. Penelitian yang relevan peneliti menggunakan pada jurnal dengan judul 

“Peran guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam upaya 
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pembentukan karakter peserta didik”. Jurnal PPKn Universitas Negeri 

Jakarta online, volume 1 nomor 2 tahun 2013, karya Fadil Yudia Fauzi, 

Ismail Arianto, dan Etin Solihatin.jika dikaitkan dengan permasalahan 

peneliti maka dapat disimpulkan peran guru dalam memberikan materi di 

kelas diharapkan mengacu dan menekankan pada tujuan pembelajaran 

mengenai implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tentunya guru 

PKn dalam membentuk karakter peserta didik memiliki peranan yang 

sangat penting. Karena PKn merupakan pelajaran yang bertujuan untuk 

membentuk warganegara yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, peserta 

didik diharapkan memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai 

pancasila sehingga terciptalah generasi bangsa yang cerdas dan bermoral. 
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F. Kerangka berpikir  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

SMP Gunungjati Kembaran 

 Peserta didik yang sering menonton televisi 

Peran guru Pkn dalam menanggulangi dampak negatif tayangan televisi 

terhadap karakter siswa kelas VIII di SMP Gunungjati Kembaran Tahun 

Pelajaran 2015/2016 

  

 Peran guru PKn  

Kendala dan upaya guru PKn 

dalam menanggulangi dampak 

negatif tayangan televisi terhadap 

karakter siswa 

 

Hasil penelitian 
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