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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia 

membutuhkan pendidikan sampai kapanpun dan dimanapun berada. Dengan 

demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan 

manusia yang berkualitas disamping memiliki budi pekerti luhur dan moral 

yang baik. Branata dkk, mengungkapkan bahwa pendidikan adalah usaha 

yang sengaja diadakan baik langsung ataupun dengan cara yang tidak 

langsung untuk membantu perkembangan seorang anak untuk mencapai 

kedewasaan (Purwanto, 2007: 69). Sehingga melalui pendidikan, pola pikir 

anak atau individu dapat berkembang secara aktif menuju kedewasaan yang 

baik dan berbudi pekerti yang luhur. 

Setiap individu atau peserta didik memiliki potensi dalam dirinya yang 

akan dikembangkan melalui pendidikan di sekolah. Dengan adanya 

pendidikan di sekolah dapat menjadi sarana untuk individu atau peserta didik 

dalam mengembangkan kemampuan dalam dirinya masing-masing. Sehingga 

akan terbentuk individu yang mempunyai ketrampilan yang unggul dan dapat 

mengembangkan potensi dirinya secara baik pada masa dewasa nanti. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
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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 ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

 

Usaha sadar dan terencana yang dilakukan melalui pendidikan di 

sekolah akan mewujudkan  proses pembelajaran yang aktif agar peserta 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Sehingga akan terlahir individu-individu yang mampu 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, 

yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

Berdasarkan dasar hukum diatas, sudah jelas bahwa tujuan pendidikan 

adalah untuk mencerdaskan kehidupan bagi seluruh warga negara indonesia 

baik itu dilakukan secara formal, nonformal maupun informal. Akan tetapi, 

penerapan tujuan pendidikan nasional dapat teraplikasikan dengan baik 

apabila proses pembelajaran dapat diterapkan dengan baik. 

Pembelajaran merupakan seperangkat tindakan yang dirancang untuk 

mendukung proses belajar peserta didik, dengan memperhitungkan kejadian-

kejadian eksternal yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian 

internal yang berlangsung didalam peserta didik (Daryanto dan Rahardjo, 

2012: 212). Proses pembelajaran yang dilakukan harus mampu 

mengembangkan hal yang positif bagi peserta didik, misalnya 
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penggunaanpembelajaran yang kreatif dan inovatif yang dapat melatih pola 

pikir peserta didik dalam proses pembelajaran. Salah satu sarana untuk 

menyampaikan pesan moral kepada peserta didik adalah melalui mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan 

warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, 

berkarakter, yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945 (Permendiknas, 

nomor 22 tahun 2006). Pembelajaran PKn bertujuan untuk membentuk 

karakter warga negara yang baik, yaitu warga negara yang sadar akan hak dan 

kewajibannya sebagai warga negara, termasuk membentuk warga negara 

yang taat hukum.  

Peserta didik diharapkan dapat menjadi individu yang dapat 

bertanggung jawab dan mampu mematuhi peraturan yang berlaku baik di 

sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sehingga akan terbentuk suatu 

kesadaran dalam diri peserta didik untuk mematuhi hukum yang berlaku. 

Kesadaran adalah keadaan mengerti seseorang berupa pemahamannya 

terhadap suatu hal yang dianggap baik dan tidak baik dalam masyarakat dan 

secara suka rela melaksanakan apa yang dianggap baik dan tidak melakukan 

apa yang dianggap tidak baik didalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud 

kesadaran peserta didik terhadap aturan hukum yaitu perasaan sadar  peserta 

didik  akan  seperangkat aturan- aturan yang ada di lingkungan sekolah 

maupun masyarakat. 
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Kesadaran hukum siswa di sekolah berupa kesadaran siswa terhadap 

aturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah, contohnya seperti : berangkat 

sekolah tepat waktu, memakai atribut sesuai dengan aturan yang berlaku di 

sekolah, tidak membolos, dan lain sebagainya yang menyangkut tata tertib di 

sekolah. Namun pada realitanya masih banyak ditemukan pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan siswa terhadap aturan yang berlaku baik itu 

aturan yang ada dalam ruang lingkup sekolah maupun di luar lingkungan 

sekolah. Dalam hal ini, penulis mengambil subyek penelitian di SMK 

Wiworotomo Purwokerto yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso No. 3 Kalibogor, 

Purwokerto. 

Di SMK Wiworotomo Purwokerto, yang mayoritas para siswanya 

adalah laki-laki masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan siswa 

yang diakibatkan dari rendahnya kesadaran hukum siswa itu sendiri. Selain 

itu berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Waka Kesiswaan dan 

beberapa siswa SMK Wiworotomo tersebut, bahwa selain masih terdapat 

pelanggaran ringan yang sering dilakukan, di sekolah itu juga pernah terjadi 

kasus tawuran antar pelajar yang berasal dari sekolah lain namun hal tersebut 

sempat diantisipasi oleh pihak sekolah, dan masih banyak kasus pelanggaran 

tata tertib sekolah lainnya yang masih terjadi di sekolah tersebut. Sehingga 

dari hal-hal tersebut menjadi acuan saya mengadakan penelitian di sekolah 

yang bersangkutan. 

Berikut data pelanggaran siswa yang diperoleh dari guru Bimbingan 

Konseling (BK) di SMK Wiworotomo Purwokerto  : 
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Tabel 1.1 

Data Pelanggaraan Peserta Didik SMK   Wiworotomo    

Purwokerto 2016 

 

No Jenis Pelanggaran 

Jumlah Peserta Didik yang 

Melanggar (%) 

2012/1013 2013/2014 

1 Kehadiran (Datang terlambat 

kesekolah, tidak masuk sekolah 

tanpa keterangan, tidak mengikuti 

pelajaran/membolos, tidak 

mengikuti upacara bendera). 

17.98% 18.15% 

2 Ketertiban pakaian dan 

penampilan (berpakaian tanpa 

atribut lengkap, berpakaian tidak 

rapih/tidak sopan di sekolah, 

memakai kalung/gelang/anting 

bagi siswa putra, memelihara 

rambut sampai menutup 

telingga/potong rambut yang tidak 

pantas). 

24.36% 26.13% 

3 Tindakan pelanggaran berat 

(mengganggu ketenangan dan 

ketertiban sekolah, 

memukul/melakukan tindakan 

melukai orang lain, membawa 

senjata tajam, 

pemerasan/pemalakan baik di 

dalam maupun luar sekolah, 

merokok/membawa rokok di 

lingkungan sekolah, 

menyimpan/melihat video porno 

dari HP/Laptop, mencuri 

barang/uang milik orang lain/milik 

sekolah, berkelahi di lingkungan 

sekolah, dan minum-minuman 

keras). 

16.57% 19.95% 

(Sumber : Data Bimbingan Konseling SMK Wiworotomo Purwokerto) 

Berdasarkan data pelanggaran yang diperoleh guru BK, dapat 

diketahui bahwa prosentase pelanggaran siswa dari 2 tahun sebelumnya 

mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan bahwa kesadaran hukum siswa 
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terhadap aturan tata tertib sekolah masih rendah dan diperlukan adanya upaya 

peningkatan kesadaran hukum siswa di SMK Wiworotomo Purwokerto. 

Peningkatan kesadaran hukum harus dimulai dari pendidikan yaitu 

melalui pembelajaran yang baik, sehingga akan menghasilkan generasi 

penerus yang unggul, bertanggung jawab, patuh terhadap nilai, norma dan 

hukum yang berlaku. Salah satu pembelajaran yang baik adalah melalui 

pembelajaran PKn yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum 

yang tinggi bagi siswa. Kesadaran hukum yang tinggi dikalangan pelajar 

dapat memberikan kenyamanan dan kedisiplinan khususnya disekolah dan 

pada umumnya dilingkungan masyarakat dan negara. Berdasarkan latar 

belakang tersebut peneliti mengangkat judul : “Peran Pembelajaran PKn 

dalam Meningkatkan kesadaran Hukum Siswa (Studi Deskriptif Analisis 

terhadap Siswa SMK Wiworotomo Purwokerto)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini dirumuskan secara khusus mengenai masalah 

kesadaran hukum dirumuskan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran pembelajaran PKn dalam meningkatkan kesadaran 

hukum siswa di SMK Wiworotomo Purwokerto? 

2.  Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran PKn dalam 

meningkatkan kesadaran hukum siswa di SMK Wiworotomo Purwokerto? 
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3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang 

dihadapi pembelajaran PKn dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa 

di SMK Wiworotomo Purwokerto? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang menjadi inti 

penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa 

di SMK Wiworotomo Purwokerto. Dengan demikian, peneliti merincikan 

tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui peran pembelajaran PKn dalam meningkatkan 

kesadaran hukum siswa di SMK Wiworotomo Purwokerto. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran 

PKn untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa di SMK Wiworotomo 

Purwokerto. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-

kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran PKn untuk 

meningkatkan kesadaran hukum siswa di SMK Wiworotomo Purwokerto. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

tentang peran pembelajaran PKn dalam meningkatkan kesadaran 

hukum siswa di SMK Wiworotomo Purwokerto. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ketrampilan dan 

pengetahuan peneliti dalam melakukan penelitian yang selanjutnya. 

b) Bagi siswa  

Penelitian ini diharapkan dapat meningkaktkan motivasi belajar 

siswa agar lebih aktif didalam mengikuti proses pembelajaran dan 

lebih memahami arti pentingnya kesadaran hukum sehingga dapat 

menumbuhkan sikap yang taat dan patuh terhadap aturan baik yang 

ada disekolah maupun dilingkungan masyarakat. 

c) Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru 

dalam meningkatkan kedisiplinan siswa terhadap aturan yang 

berlaku disekolah dan dapat menjadi acuan bagi guru didalam 

memilih metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan 

kesadaran hukum siswa. 

 

 

Peran Pembelajaran Pendidikan…, Rizki Destikasari, FKIP UMP, 2016



9 

 

d) Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pelengkap untuk 

menambah informasi terhadap sekolah terkait dengan tingkat 

kesadaran hukum siswa didalam mematuhi aturan yang berlaku 

disekolah. 
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