
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan suatu negara, pendidikan memegang peranan yang 

amat penting untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena 

pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan 

kualitas sumber daya manusia. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar danproses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritiual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai 

agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan 

jaman. Berdasarkan Undang – Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, adapun  fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah 

untuk 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 warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab.  
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Searah dengan itu, pinsip penyelenggaraan pendidikan di negara kita 

salah satunya adalah pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan 

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memiliki karakteristik spesifik 

dalam hal orientasinya untuk membentuk pribadi peserta didik agar menjadi 

warga negara yang baik yang memiliki pemahaman,penghayatan dan kesadaran 

yang tinggi akan hak-hak dan kewajibannya serta mampu dan cakap 

melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari di segala bidang kehidupan 

dengan dilandasi oleh prinsip proporsionalitas, nilai-nilai spiritualitas 

keagamaan, nilai-nilai pluralitas sosial-budaya, nilai-nilai nasionalisme kultural, 

serta nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan kewarganegaraa 

memuat peranan yang penting dan perlu diperhatikan oleh masyarakat. Karena 

pendidikan kewarganegaraan itu mencakup tentang mengembangkan 

kemampuan, watak dan karakter warga negara yang demokratis dan 

bertanggungjawab. Menurut Zamroni dalam Tukiran (2009: 3) 

”Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang 

bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir dan bertindak 

demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi 

baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling 

menjamin hak-hak warga masyarakat”.  

 

Dalam perkembangannya adanya peningkatan kecenderungan dalam 

demokratis baik dalam lingkup sosial maupun politik di Indonesia pada akhir-

akhir ini memunculkan dimana masyarakat yang belum siap untuk berdemokrasi, 

indikasinya nampak jelas bagaimana demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya 
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menjadi kesadaran dan mentalitas. Perilaku politik sebagian kader partai yang 

paling besar dan paling demokratis sekalipun masih nampak terlalu pekat dengan 

sikap tradisionalnya. Apabila dibiarkan begitu saja maka keadaan seperti itu akan 

berbahaya, maka untuk membentuk masyarakat yang demokratis tentunya suatu 

negara mendambakan dan menginginkan generasi-generasi yang siap untuk 

menjadi warga negara yang baik dan dapat ikut berpartisipasi dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara.  

Masyarakat demokratis tentu perlu individu yang cerdas dan 

bertanggungjawab, hal ini sesuai dengan pendapat Tilaar (2006: 25), yaitu 

bahwa:  

”Sikap demokratis dapat dibangun melalui hasil pendidikan dari manusia 

Indonesia yang cerdas. Proses belajar-mengajar disekolah bukan semata –

mata untuk pendidikan intelektual, melainkan pula untukmengembangkan 

sikapdemokratis, membentuk anggota masyarakat yangbertanggungjawab 

dan dapat memanfaatkan kemampuan akalnya didalam 

mempertimbangkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi dirinya 

maupun orang lain”.  

 

Sikap demokratis sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Karena dengan dimilikinya sikap demokratis segala 

kepentingan yang berbeda, keinginan dan pendapat yang berbeda dapat 

dipersatukan. Sikap demokratis adalah sikap yang bersedia menerima perbedaan 

pendapat, mengutamakan kepentinganbersama dan menghormati pendapat orang 

lain. Hal ini juga sesuai dengan nilai – nilai Pancasila terutama sila ke IV, sikap 

demokratis yang dimiliki oleh siswa perlu dikembangkan oleh guru. Dalam 

mengembangkan sikpa demokratis, guru hendaknya memposisikan siswa sebagai 

insan yang harus dihargaikemampuannya dan diberi kesempatan untuk 

mengembangkanpotensinya. 

Peran Pembelajaran Pendidikan…,  Marizqa Kinanti Widitama, FKIP UMP, 2014



 

4 

Menurut Budimansyah (2002 : 5-7) mengatakan bahwa pembelajaran 

demokratis (democratic teaching) adalah suatu bentuk upaya menjadikan sekolah 

sebagai pusat kehidupan demokrasi melalui proses pembelajaran yang 

demokartis. Salah satu mata pelajaran disekolah yang mengembangkan sikap 

demokratis adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan alah satu mata pelajaran disekolah yang bertujuan 

untuk mempersiapkan generasi baru supaya mampu berpartisipasi secara efektif, 

demokratis dan bertanggung jawab. Sebagai mata pelajaran yang berupaya 

mewujudkan warga negara yang baik dan cerdas, maka PKn harus dikemas 

dalam pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk berperan 

aktif dalam proses pembelajaran supaya siswa terbiasa berpartisipasi dan 

bersikap demokratis. 

Demokratis merupakan perilaku yang harus kita terapkan dalam 

bernegara dan dianggap perlu dalam pembelajaran. Karena perilaku atau sikap 

demokratis merupakanhal yang dapat membantu kita dalam berinteraksi dengan 

lingkungan sekitar kita. Dari penelitian yang saya peroleh bahwa dalam 

pembelajaran PKn dalam mengembangkan sikap demokratis peserta didik di 

SMP Gunungjati 1 Purwokerto masih kurang mempunyai sikap demokratis baik 

didalam kelas maupun didalam sekolah.Dengan pembahasan diatas diharapkan 

supaya peserta didik mampu memiliki pemahaman tentang sikap demokratis 

yang meliputi bersikap kritis, bertanggung jawab, saling menghormati, bersifat 

terbuka, rasional, jujur dan adil. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, secara umumpermasalahanyang 

menjadi inti masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran 

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan sikap 

demokratis peserta didik kelas VIII di SMP Gunungjati 1 Purwokerto”. 

Dari rumusan masalah tersebut maka untuk memberikan arahan yang 

jelas dan pasti dalam melaksanakan penelitian, kemudian peneliti merumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam 

mengembangkan sikap demokratis peserta didik ? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dalam mengembangkan sikap demokratis peserta didik ? 

3. Bagaimana upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi kendaladalam 

mengembangkan sikap demokratis peserta didik dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, 

menganalisis dan mengkaji secara mendalam tentang peran pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan sikap demokratis peserta 

didik kelas VIII di SMP Gunungjati 1 Purwokerto. 

Kemudian untuk lebih spesifikasinya peneliti membagi tujuan penelitian 

menjadi 3: 

1. Mengetahui pelaksanaanpembelajaran Pendidikan Kewarganegaraandalam 
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mengembangkan sikap demokratis peserta didik. 

2. Mengetahuikendala – kendala dalam pelaksanaanpembelajaran 

PendidikanKewarganegaraan dalam mengembangkan sikap demokratis 

peserta didik.  

3. Mengetahui upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi kendaladalam 

mengembangkan sikap demokratis peserta didik dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

diketahui penulis yaitu Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, memberi manfaat bagi dunia 

pendidikan khususnya dalam bidang pengembangan pendidikan yang 

berbasis sikap demokratis, memberikan sumbang khasanah ilmu pada 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta memberi gambaran secara 

lengkap mengenai cara mengembangkan sikap demokratis dalam 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, menjadi bahan masukan bagi 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tentang sikap demokratis yang 

dapat menumbuhkan generasi baru memlalui pembelajaran sikap 

demokratis.  
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2.  Manfaat Praktis 

a.  Bagi Siswa 

Dapat memberikan motivasi pada siswa dalam mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan agar dapat memahami dan melaksanakan 

betapa pentingnya sikap demokratis. 

b.  Bagi Guru 

Sebagai sarana bagi tenaga pendidik mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan untuk dapat mengarahkan siswanya menjadi siswa 

yang memiliki sikap demokratis. 

c.  Bagi Sekolah 

Arti pentingnya lingkungan sekolah sebagai rumah kedua bagi 

siswa untuk mencari ilmu dan menjadi sarana untuk mengembangkan 

sikap demokratis. 

d.  Bagi Peneliti 

Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang baru dalam 

melakukan penelitian. 
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