
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses penanaman nilai-nilai melalui aktivitas-

aktivitas yang mengarahkan pada pengembangan kepribadian, serta kegiatan 

yang dilakukan secara sadar, terencana dan memiliki tujuan. Hal ini 

sebagaiana di nyatakan dalam   Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang 

Sisdiknas dan PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 

menegaskan bahwa pendidikan adalah: 

 “Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran yang kondusif agar peserta didik secara aktif 

mampu mengembangkan potensi dirinya dengan baik sehingga peserta 

didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kecerdasan, kepribadian, ahlak mulia serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan bernegara”. 

 

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dijadikan acuan dalam 

pelaksanaan proses pendidikan agar kita dapat melaksakan proses 

pembalajaran yang kreatif dan inovatif agar sesuai dengan tuntutan zaman 

yang semakin modern saat ini. Untuk dapat melaksanaan apa yang ditegaskan 

dalam Udang-Undang tersebut kita memerlukan perencanaan dan berbagai 

strategi pengajaran yang lebih kretif agar dapat membangun proses 

pembelajaran yang menyenangkan. Maka dari itu penting sekali dalam upaya 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan baik sarana dan prasarana 

fasilitas pendidikan yang memadai, agar masyarakat secara keseluruhan dapat 
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memperoleh pendidikan. Karena pendidikan merupakan salah satu cara untuk 

memajukan negara dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran 

yang mempunyai tujuan menurut Winataputra, (Tukiran, 2009:17) 

menegaskan bahwa: 

“Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan 

potensi individu warganegara indonesia, oleh sebab itu, diharapkan 

setiap individu memiliki wawasan, watak, serta keterampilan 

intelektual dan sosial yang memadai sebagai warganegara. Dengan 

demikian, setiap warga negara dapat berpartisipasi secara cerdas dan 

bertangung jawab dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, 

bangsa dan negara. Oleh karena itu, setiap jenjang pendidikan harus 

mencakup pendidikan kewarganegaraan yang akan mengembangkan 

kecerdasan peserta didik melalui pemahaman dan pelatihan 

keterampilan intelektual”. 

 

Sejalan dengan pengembangan dan penerapan kurikulum berbasis 

kompetensi maka para siswa dalam proses pembelajaran harus mencakup 

ketiga aspek seperti aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Dengan 

mempertimbangkan karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan para siswa 

juga mampu mencakup ketiga kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan. 

Menurut Branson, (1999:4) materi Pendidikan Kewarganegaraan harus 

mencakup tiga komponen, yaitu Civic Knowledge (pengetahuan 

kewarganegaraan), Civic Skill (kecakapan kewarganegaraan) dan Civic 

Disposition (watak-watak kewarganegaraan).  

Komponen pertama Civic Knowledge “berkaitan dengan kandungan 

atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara”(Branson, 

1999:8). Aspek ini menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang 

dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik,  hukum dan moral. 
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Dengan demikian, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan 

bidang kajian multidisipliner. 

Kedua, Civic Skill  meliputi keterampilan intektual (intelectual skills) 

dan keterampilan berpartisipasi (participatory skills) dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Contoh keterampilan intelektual adalah 

keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misal merancang 

dialog dengan DPRD. Contoh keterampilan berpartisipasi adalah 

keterampilan menggunakan hak dan kewajiban dibidang hukum, misalnya 

segera melapor kepada polisi atas terjadinya kejahatan yang diketahui. 

Ketiga, Civic Dispossition (watak-watak kewarganegaraan) 

merupakan dimensi yang paling subtantif dan esensial dalam mata pelajaran 

PKn. Dimensi watak kewarganegaraan dapat dipandang sebagai ”muara” dari 

pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, 

misi, dan tujuan mata pelajaran PKn, karakteristik mata pelajaran ini ditandai 

dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap dan potensi lain yang 

bersifat afektif. 

Penelitian ini  akan mefokuskan  pada kompetensi Civic Knowledge 

karena di lihat dari segi permasalahan yang terdapat pada objek penelitian. 

Selain itu kompetensi ini sangat berguna untuk melatih siswa aktif 

berpartisisipasi secara langsung melalui kesadaran hukum siswanya, dan juga 

dapat melatih siswa berpartisispasi dalam kehidupan bermasyarakat.  
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Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum 

warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan 

semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya, jika 

kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah, yang berlaku di sana adalah 

hukum rimba. Di Indonesia, masalah kesadaran hukum mendapat tempat 

yang sangat penting, kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap 

hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki yang seharusnya. 

Saebagai contoh yang diambil dari siswa SMA saat ini, mengenai 

ketaatan hukum baik di masyarakat maupun di lingkungan sekolah, yaitu 

misalnya tentang berkendatra dengan baik sesuai aturan yang berlaku yaitu 

seperti yang disebutkan pada (pasal 59 ayat (1) UU No. 14 tahun 1992). 

Mengemudikan kendaraan, tidak dapat menunjukan SIM (surat izin 

mengemudi) dipidana kurungan dua bulan atau denda maksimal Rp 

2.000.000. Hal-hal tersebut masih banyak ditemukan pada siswa SMA, yang 

bulum mematuhi padahal itu sangatlah penting untuk mengetahui identitas si 

pengemudi dan menunjukan bahwa orang tersebut sudah diizinkan untuk 

berkendara di jalan umum. 

Dalam mengusahakan berfungsinya hukum dalam lingkungan pelajar 

SMA atau efektifitas dari ketentuan-ketentuan  di dalam pelaksanaanya, dan 

dapat dirasakan bahwa hukum itu benar-benar berwibawa. Sebelum adanya 

proses penegakan hukum yang baik, pada umumnya orang berpendapat 
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bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warganya 

mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya apabila 

kesadaran hukumnya snagat rendah maka drajat kepatuhan terhadap hukum 

juga tidak tinggi. 

Kemajuan suatu bangsa juga dapat dilihat dari kulitas sumber daya 

manusia itu sendiri dan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia 

salah stunya dengan meningkatkan kesadaran hukum pada setiap generasi 

penerus suatu bangsa. Indonesia adalah negara hukum. Dalam hidup di 

lingkungan masyarakat maupun sekolah tidak lepas dari aturan-aturan yang 

berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-

aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar 

tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila 

aturan-aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas. 

Di negara Indonesia masih banyak orang-orang yang melanggar 

hukum atau peraturan. Peraturan-peraturan yang sudah disepakati dan ditulis 

ternyata masih banyak yang dilanggar. Hal tersebut tidak hanya di kalangan 

pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke instansi-instansi termasuk 

lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah. Perlunya dibuat peraturan adalah 

agar kehidupan berjalan dengan baik sehingga tercipta masyarakat yang adil 

dan beradab. Pelajar merupakan generasi penerus bangsa, maka dari itu 

pelajar harus bisa memahami dan menerapkannya tentang arti pentingnya 

hukum. Di sekolah-sekolah, masih banyak pelajar yang melanggar peraturan-
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peraturan yang diterapkan, misalnya membolos sekolah, kurang disiplin, 

sering terlambat ke sekolah. (Rifkaabdilaah: 2007). 

Kesadaran hukum di SMA Negeri 1 Wanadadi Banjarnegara pada 

tahun-tahun sebelumnya masih kurang, hal tersebut terbukti masih banyak 

pelajar yang membolos sekolah pada waktu kegiatan belajar mengajar di 

sekolah. Kebanyakan mereka pergi bermain playstation. Selain itu masih 

banyak pelajar yang terlambat ke sekolah.  

Peningkatan kesadaran hukum harus dimulai dari pendidikan. 

Pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia yang bertanggung jawab, 

toleran, dan peduli dengan lingkungannya. Hanya orang-orang terpelajarlah 

yang mencintai ketertiban dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Kesadaran 

hukum di kalangan pelajar sangat diperlukan. Pelajar merupakan generasi 

penerus bangsa. Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan pelajar dapat 

memberikan kenyamanan dan kedisiplinan khususnya di sekolah dan pada 

umumnya di lingkungan masyarakat dan negara. Berdasarkan latar belakang 

di atas perlu dilakukan penelitian  dengan judul “peranan pendidikan 

kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran hukum siswa di SMA Negeri 

1 Wanadadi Banjarnegara.”  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, 

secara umum  masalah yang menjadi inti penelitian dalam penelitian ini 

adalah bagaimana peranan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam 

membentuk kesadaran hukum siswa di SMA N 1 Wanadadi Banjarnegara. 
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Dari rumusan masalah tersebut,  peneliti kemudian merinci menjadi tiga sub 

masalah penelitian yaitu: 

a. Bagaimana peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk 

kesadaran hukum siswa di SMA Negeri 1 Wanadadi Banjarnegara ? 

b. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran 

hukum dikalangan pelajar SMA Negeri 1 Wanadadi Banjarnegara ? 

c. Apa saja upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk meningkatkan 

kesadaran hukum di kalangan pelajar SMA Negeri 1 Wanadadi 

Banjarnegara ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang menjadi inti 

penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran hukum siswa di 

SMA N 1 Wanadadi Banjarnegara. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, 

kemudian dirinci menjadi tiga sub tujuan penelitian adalah untuk mengetahui. 

1. Mengetahui peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk 

kesadaran hukum siswa di SMA Negeri 1 Wanadadi Banjarnegara. 

2. Kendala-kendala  yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam meningkatkan 

kesadaran hukum di kalangan pelajar SMA Negeri 1 Wanadadi 

Banjarnegara. 

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi 

dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk 

kesadaran hukum siswa SMA N 1 Wanadadi Banjarnegara. 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

 Penelitian yang dilakukan ini di harapkan dapat menambah 

khasanah ilmu pengetahuan, kususnya bidang  pendidikan hukum. Selain 

itu juga untuk merangsang dilakukannya penelitian yang lebih mendalam 

dan menyeluruh terhadap permasalahan dalam penelitian ini. 

b. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keterampilan dan 

pengetahuan peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

b. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

agar lebih aktif dalam pembelajaran dan taat terhadap aturan yang 

berlaku di sekolah. 

c. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru dalam memilih 

metode yang tepat untuk menanamkan kesadaran hukum untuk siswa 

SMA.  

d. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan penyempurna 

dalam pelaksanaan kegiatanbelajar dan menjadi cara untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. 
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