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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berhubungan sekali dengan 

perilaku yang bersifat kemanusiaan dalam masyarakat yang beraneka ragam 

kepentingan perilaku yang mendukung kerakyatan, yang mengutamakan 

kepentingan perorangan dan golongan. Menurut Departemen Pendidikan 

Nasional dalam Taniredja, 2011 : 33 Secara makro terdiri dari : 

1. Dimensi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) yang 
menyangkut bidang politik, hukum dan moral. 

2. Dimensi ketrampilan kewarganegaraan (civic skill) yaitu yang 
menyangkut ketrampilan dalam berpartisipasi didalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 

3. Dimensi nilai kewarganegaraan (civic value) materi mengarah pada 
penanaman nilai, kepercayaan serta sikap kwarganegaraan yang 
baik. 

 
Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang bersumber 

dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Selain itu mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan digunakan sebagi wahana untuk 

mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada 

budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk 

perilaku dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, baik sebagai individu 

maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha 

Esa. Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi untuk membina pemahaman dan 

kesadaran warga Negara terhadap hubunganya dengan Negara dan sesama 
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warga Negara lainnya, sehingga  mereka mengetahui, menghayati, dan dapat 

melaksanakan dengan baik apa yang menjadi hak dan kewajiban setiap warga 

Negara.                                                            

 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan usaha 

membekali peserta didik dengan kemampuan dasar yang berkenaan dengan 

hubungan antar warga dengan negara. Sedangkan tuntutan sikap hidup dalam 

lingkungan hidup di Sekolah Menengah Atas adalah peraturan-peraturan dan 

apabila peraturan tersebut tidak di taati, maka terjadilah yang disebut Perilaku 

Menyimpang. Saprinah Sadli ( 1976 : 23 ) mengatakan, bahwa : 

“Suatu tingkah laku di katakan menyimpang bila tingkah laku tersebut 
terutama menyimpang dari aturan normatif yang berlaku dalam 
lingkungan tersebut”. 

 
Dalam proses pembelajaran peserta didik memerlukan pergaulan 

dengan individu maupun kelompok-kelompok. Dari proses pergaulan ini akan 

membentuk kepribadian peeserta didik, karena itu perlu adanya proses 

interaksi yang baik agar proses pendidikan berjalan dengan lancar. Setiap 

manusia di dunia ini pasti memiliki kebutuhan.  

Masa remaja sebagai masa pencarian jati diri menjadikan lingkup 

ruang pergaulannya sebagai tempat untuk mengekspresikan dirinya agar 

diakui keberadaanya oleh individu lain. Sekolah sebagai tempat 

berlangsungnya pendidikan tentu saja memungkinkan siswa untuk melakukan 

sosialisasi. Dari pergaulan dengan teman sebaya, guru, teman satu sekolah, 

lingkungan dekat sekolah, semuanya akan mempercepat proses sosialisasi 

yang akan merubah tingkah laku dan perilakunya.Yang menentukan cepat 
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atau  lambat terjadinya proses sosialisasi tersebut adalah kedekatan anak di 

dalam kelompok bermainnya. Apalagi anak sedang mengalami masalah di 

dalam keluarganya, sehingga anak menemukan tempat untuk mencurahkan 

perasaannya itu dalam kelompok bermain. Dalam kelompok bermain, jika 

anak mempunyai teman-teman yang memiliki perilaku buruk, seperti suka 

melawan, suka berkelahi maka anakpun memiliki kecenderungan untuk 

meniru perilaku temannya tersebut. Dengan kata lain kuantitas pergaulan 

anak turut menentukan atau mempengaruhi bagaimana terbentuknya perilaku 

anak. Siswa yang menunjukkan perilaku demikian kemungkinan besar 

disebabkan tidak adanya kesesuaian tingkat perkembangan dan tidak sesuai 

dengan nilai moral yang berlaku. Perilaku ini tentu saja akan mengganggu 

siswa untuk mencapai perkembangan berikutnya, bahkan tidak sedikit yang 

mengakibatkan kegagalan dalam belajar. 

Keadaan siswa di sekolah merupakan tanggung jawab pihak sekolah. 

Siswa perlu mendapat perhatian serta perlakuan secara bijak.  Ini bisa 

dilakukan melalui proses pendidikan, bimbingan, dan latihan. Kewenangan 

khusus untuk menangani siswa yang bermasalah ada pada guru pembimbing 

atau konselor sekolah. Peran guru pembimbing pada hakikatnya 

berkedudukan sebagai pemberi bantuan kepada orang lain yang 

membutuhkan pertolongan, sebagaimana dikemukakan oleh Prayitno (2004) 

bahwa pada dasarnya adalah membantu individu dan kelompok untuk 

mengurangi sampai seminimal mungkin dampak sumber-sumber 

permasalahan; mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh individu dan 
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kelompok, mengembangkan diri individu dan kelompok seoptimal mungkin. 

Melihat masalah penyimpangan remaja yang dilakukan para siswa ini 

perlu adanya suatu usaha Pencegahan Perilaku yang benar-benar serius, 

bijaksana dan tanggung jawab dari semua pihak yang terkait. Usaha untuk 

menanggulangi penyimpangan siswa pada pelajar merupakan tanggung jawab 

semua unsur dalam masyarakat baik itu orangtua, pendidikan, lembaga 

keagamaan, pendidikan sosial, instansi pemerintahan dan lain sebagainya. 

Salah satu upaya Pencegahan Perilaku kondisi pada siswa tersebut antara lain 

melalui pendidikan formal di sekolah, dimana sekolah merupakan tempat 

untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi pelajar supaya dapat 

berperilaku yang lebih baik dan positif serta memberikan bekal untuk masa 

depan pelajar. 

Sasaran utama guru PKn adalah membawa anak didiknya menjadi 

manusia yang memiliki rasa kesadaran dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawabnya sebagai warga negara yang baik, hal ini sejalan dengan 

pendapat Somantri (Herlina, 2008:26) bahwa: 

“Guru PKn harus banyak berusaha agar siswa-siswinya mempunyai 
sikap yang baik, kecerdasan yang tinggi, serta ketrampilan yang 
bermanfaat, oleh karena itu guru PKn harus dapat memanfaatkan 
fungsinya sebagai penuntun perilaku, sikap serta memberi dorongan 
kearah yang lebih baik”. 
 
  Mengingat peran Guru PKn yang penting dalam menanamkan 

pendidikan moral kepada peserta didiknya, tentunya guru PKn memiliki 

kontribusi untuk Pencegahan penyimpangan siswa yang di lakukan oleh 

peserta didik sehingga penyimpangan tersebut semaksimal mungkin dapat 
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diminimalisirkan. Siswa Sekolah Menengah Kejuruan merupakan rentangan 

fase kehidupan dari masa anak-anak  pesat mencapai kematangan fisik, sosial, 

dan emosi. menuju masa remaja. Pada masa ini dipercaya sebagai masa yang 

sulit baik bagi remaja sendiri maupun bagi keluarga dan lingukungannya. 

Perkembangan menuju kearah dewasa  itu memerlukan perhatian yang 

sungguh-sungguh dari kalangan pendidik, sangat memungkinkan potensi 

yang ada pada anak  remaja seusia siswa Sekolah Menengah Kejuruan akan 

dapat dikembangkan secara optimal. Hal ini dapat mengakibatkan 

permasalahan yaitu siswa bisa terjerumus kedalam perilaku menyimpang 

apabila tidak diarahkan ke hal-hal yang positif. 

Remaja sebagai generasi bangsa diharapkan memiliki tingkat 

pendidikan dan pengetahuan yang tinggi agar dapat membangun Indonesia 

dalam bidang pendidikan. Salah satunya sebagai calon generasi muda yang 

akan meneruskan pembangunan indonesia. Siswa Sekolah Menengah 

Kejuruan tergolong dalam usia remaja awal. Pada masa remaja awal nilai-

nilai, sikap dan keterampilan anak semakin berkembang dengan baik karena 

didukung oleh perkembangan fisiknya. Pada usia tersebut perkembangan 

emosi anak menunjukan sifat sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap 

berbagai peristiwa atau situasi sosial.  

Saiful Sagala (2005: 12) menyatakan bahwa : 

 “Proses kematangan emosional dipengaruhi oleh kondisi sosio-
emosional lingkungannya terutama keluarga dan Peran pembelajaran, 
oleh karena itu perlu adanya upaya dari keluarga dan sekolah untuk 
mengatasi dan menghindarkan remaja pada masalah-masalah sosial 
yang menyimpang.” 
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Masalah perilaku  menyimpang pada remaja akhir-akhir ini telah 

menjadi perhatian masyarakat, baik perilaku menyimpang di rumah, 

masyarkat, maupun di sekolah. Tindakan-tindakan remaja tidak hanya 

demonstratif namun dari beberapa diantaranya sudah menuju kepada hal-hal 

yang cukup meresahkan masyarakat. Hal ini tentunya perlu mendapat 

perhatian serius dari berbagai pihak yang berkepentingan. Baik pendidik, 

masyarakat, penegak hukum dan terutama orang tua.  

Menurut Narwoko D  & Suyatno B (2006:97) bahwa fenomena perilaku 

menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat memang menarik untuk 

dibicarkan. Sisi menarik bukan saja karena pemberitaan tentang berbagai 

tindakan manusia yang ganjil itu dapat mendongkrak polah media massa dan 

rating dari suatu mata acara di stasiun televisi, tetapi juga karena tindakan-

tindakan menyimpang diangap dapat mengganggu ketertiban masyarakat. 

Kasus-kasus pelanggaran norma susila dan berbagai tindakan yang lain yang 

melanggar norma-norma yang ditayangkan di televisi, atau gosip-gosip gaya 

hidup selebritis yang terkesan jauh berbeda dengan kehidupan nyata 

masyarakat, meskipun dicari penontonnya karena dapar memenuhi hasrat 

ingin tahu para remaja tersebut, juga sering kali dicaci karena perilaku yang 

dianggap tak layak (Narwoko D & Suyanto B 2006:97) 

Menurut Siahaan (2009:7) bahwa penyimpangan belum tentu 

merupakan kejahatan (kenakalan), namun kejahatan pastinya penyimpangan. 

Misalnya malak, tidak puasa pada bulan ramadhan bisa mengakibatkan siswa 

terjerumus kehal-hal yang negatif yaitu perkelahian, membolos dan merokok 
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di sekolah. 

Berdasarkan hasil observasi awal terdapat perilaku menyimpang pada 

siswa di SMK Ma’arif NU Bobotsari, misalnya tidak disiplin, melanggar tata 

tertib harian sekolah, ketidakdisiplinan terlihat pada saat siswa di sekolah 

datang terlambat, membolos, tidak masuk ke sekolah tanpa alasan, tidak 

berpakaian rapi, tidak menggunakan sabuk sesuai aturan sekolah dan 

merokok di lingkungan sekolah, terlibat perkelahian, pencurian helm,  selain 

tidak disiplin banyak juga peserta didik yang kurang memperhatikan ketika 

guru sedang menjelaskan pelajaran, hal ini terlihat dari masih banyaknya 

peserta didik yang mengacau atau ramai dalam kelas, bercerita dengan teman 

sebangku, mengganggu teman, dan lain-lain. 

Tabel 1.1 Data Penyimpangan siswa di SMK Ma’arif NU Bobotsari 

Tahun Pelajaran2013 / 2014 dari data Guru Bimbingan Konseling 

No Indikator Contoh Perilaku 

Menyimpang  

1 Penyimpangan siswa 

yang melawan status 

Membolos sekolah, 

terlambat, alpa, tidak 

memakai atribut 

lengkap, seragam 

tidak rapi, sepatu tidak 

hitam. 

Ada 80 % dari 

keseluruhan 

siswanya 

2 Penyimpangan sosial Melawan guru, 

melakukan tindakan 

asusila, hamil di luar 

nikah 

Mencapai 10 %  

3 Penyimpangan siswa Pencurian helm, Sekitar 11%  
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yang menimbulkan 

korban materi 

pencurian Handphone, 

dan pencurian uang 

4 Penyimpangan siswa 

yang menimbulkan 

korban fisik 

perkelahian dengan 

teman satu sekolah, 

dan perkelahian siswa 

dari sekolah lain. 

Mencapai 10% 

siswa  

 

Usaha untuk Pencegahan penyimpangan siswa memang bukanlah 

menjadi tugas BK saja, tetapi seluruh pihak sekolah memiliki peran, salah 

satunya adalah guru yang berinteraksi secara langsung dengan siswa. Guru 

PKn diharapkan memliki peran yang lebih di banding guru mata pelajaran 

lain dalam usaha Pencegahan penyimpangan siswa yang terjadi di Sekolah 

Menengah Kejuruan Ma’arif NU Bobotsari maka umumnya akan memanggil 

siswa yang melakukan tindakan menyimpang tersebut melalui jalur 

penanganan wali kelas, BP/Bimbingan dan Penyuluhan, Kepala Sekolah. 

Bilamana setelah ada persetujuan siswa dan pernyataan ingin berubah dan 

mengubah tingkah lakunya yang menyimpang tersebut dapat dibuktikannya 

dalam penampilan keseharian sesuai perjanjian maka siswa tersebut akan 

dapat dipertahankan di sekolah tersebut tapi bila dalam kurun waktu 

percobaan persetujuan ternyata siswa tersebut malah semakin menjadi atau 

bertingkah yang lebih parah maka kemungkinan akan dikeluarkan dari 

sekolah tersebut dan dikembalikan ke Orang Tuanya. Biasanya Wali Kelas 

atau BP akan mencoba menelusuri mengapa mereka berperilaku menyimpang 

dengan mengadakan wawancara. Kemudian mencari tahu juga sudah sejauh 

mana perilaku menyimpang itu dilakukan. Setelah mendapatkan data-data 
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yang lengkap maka akan diambil sebuah keputusan/tindakan apa yang akan 

dibebankan kepada siswa tersebut. 

Penyimpangan yang fatal dan tidak ada perubahan dari siswa itu 

sendiri maka ada kemungkinan dikeluarkan dari sekolah, karena itulah 

penulis melakukan penelitian tentang “Peran Pembelajaran Pkn dalam 

Pencegahan Perilaku menyimpang siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 

Ma’arif NU Bobotsari”.  

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di rumuskan 

masalah dalam penelitian  sebagai berikut, “Bagaimana Peran Pembelajaran 

Pkn dalam Pencegahan Perilaku Perilaku Menyimpang Siswa Di Sekolah 

Menengah Kejuruan Ma’arif NU Bobotsari” 

a. Bagaimana Pelaksanaan pembelajaran PKn dalam pencegahan perilaku 

menyimpang siswa di SMK Ma’arif NU Bobotsari? 

b. Apakah kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran PKn dalam 

pencegahan perilaku menyimpang siswa di SMK Ma’arif NU Bobotsari? 

c. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pada saat 

pembelajaran PKn dalam pencegahan perilaku menyimpang siswa di SMK 

Ma’arif NU Bobotsari? 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berisi uraian tentang rumusan hasil yang akan dicapai oleh 

mahasiswa selaku peneliti. Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adlah untuk mengetahui Peran pembelajaran PKn dalan 
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Pencegahan Perilaku Menyimpang siswa 

Untuk lebih spesifik Peneliti mempunyai tujuan diantaranya adalah: 

a. Untuk mengetahui Peran pembelajaran PKn dalan Pencegahan 

Perilaku Menyimpang siswa di SMK Ma’arif NU Bobotsari? 

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran PKn 

dalam Pencegahan Perilaku Menyimpang siswa di SMK Ma’arif NU 

Bobotsari? 

c. Untuk mengetahi upaya yang dilakukan untu mengatasi kendala pada 

saat pembelajaran PKn dalan Pencegahan Perilaku Menyimpang siswa 

di SMK Ma’arif NU Bobotsari? 

C. Manfaat Peneliti 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran 

Pembelajaran Pkn dalam Pencegahan Perilaku menyimpang siswa dan untuk 

mengetahui cara menanggulangi perilaku menyimpang di Sekolah Menengah 

Kejuruan Ma’arif NU Bobotsari. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai 

berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan untuk 

pengembangan disiplin ilmu yang ditekuni penulis yaitu Program 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Selain itu, penelitian ini 

diharapkan memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya 
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ilmu pendidikan yaitu: tentang Peran pembelajaran PKn dalam 

Pencegahan Perilaku menyimpang siswa. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan pemikiran kepada Sekolah Menengah 

Kejuruan Ma’arif NU Bobotsari dalam mengambil kebijakan untuk 

mengatasi masalah penyimpangan siswa Selain itu, sekolah dapat mencari 

upaya atau strategi dalam meningkatkan kemampuan siswa memahami 

materi pelajaran sehingga siswa dapat memperoleh prestasi belajar yang 

optimal. 

b. Bagi Siswa  

Penelitian ini dapat mengetahui dari dampak perilaku menyimpang 

serta mampu bertingkah laku sesuai dengan tuntutan sekolah. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti guna pembimbingan dalam 

Pencegahan dan mengatasi masalah perilaku menyimpang siswa di sekolah 

dan mengetahui peran pembelajaran Pkn dalam Pencegahan Perilaku 

menyimpang siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Ma’arif NU Bobotsari 

dan sekaligus sebagai bekal pengetahuan saat nanti peneliti terjun ke dunia 

pendidikan. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana pendidikan. 
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