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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah dibangun sebagai wahana pendidikan formal dalam rangka 

meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai peserta didik yang 

mampu melahirkan nilai-nilai kehidupan secara pribadi dalam menciptakan 

iklim budaya sekolah yang penuh makna. Menurut Wijaya dan Rusyan 

(1992:2) sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan formal yang 

mempunyai tanggung jawab untuk terus mendidik siswanya. Sekolah 

menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan merealisasikan tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan. Sekolah merupakan sarana untuk 

mensosialisasikan nilai-nilai dan kompetensi-kompetensi (pengetahuan, sikap, 

dan ketrampilan) yang diperlukan peserta didik untuk hidup bermasyarakat, 

berbangsa ,dan bernegara. 

Pendidikan dewasa ini hampir kehilangan keberadaannya sebagai 

suatu proses yang mengantarkan setiap peserta didik menjadi manusia 

seutuhnya. Dalam perkembangan global dihadapi suatu masalah yaitu nilai 

budaya asing yang masuk menyebabkan pola kehidupan secara perlahan 

terpengaruh termasuk pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan 

informasi semakin mempererat transformasi pola kehidupan masyarakat. Nilai 

negatif globalisasi akan mempengaruhi identitas dan integritas bangsa. 
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Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah 

terwujudnya partisipasi penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan 

politik warga negara yang taat pada nilai-nilai dan prisip-prinsip dasar 

demokrasi konstitusional Indonesia (Winataputra dan Budimansyah, 2007). 

Pendidikan Kewarganegaraan berfokus pada tiga komponen dasar 

pengembangan, yaitu (1) pengetahuan (civic knowledge), (2) keterampilan 

(civic skills), dan (3) watak atau karakter kewarganegaraan (civic disposition). 

Komponen mendasar ketiga dari civic education adalah watak-watak 

kewarganegaraan (civic dispositions) yang mengisyaratkan pada karakter 

publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan 

demokrasi konstitusional. Watak-watak kewarganegaraan sebagaimana 

kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari 

apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang dirumah, sekolah, 

komunitas dan organisasi-organisasi civil society. Pengalaman-pengalaman 

demikian hendaknya membangkitkan pemahaman bahwasannya demokrasi 

mensyaratkan adanya pemerintahan mandiri yang bertanggung jawab dari tiap 

individu. Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan 

penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah 

wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga 

negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (rule of law), berpikir kritis, 

dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan 

karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan dengan sukses 

(Branson, 1999 :  23). 
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Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia merupakan mata pelajaran 

wajib pada semua jenjang persekolahan yang memiliki visi sebagai sarana 

pembinaan watak bangsa dan pemberdayaan warga negara, dan mengemban 

visi membentuk  warga negara yang baik, yakni warga negara yang sanggup 

melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Dalam paradigma baru, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan 

salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa Indonesia melalui karidor “value based aducation” dengan 

kerangka sistemik sebagai berikut: Pertama, secara kurikuler bertujuan untuk 

mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang 

berakhlak mulia, cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab. Kedua, secara 

teoritik memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik  yang 

bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks 

substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang 

demokratis dan bela negara. Ketiga, secara programatik menekankan pada isi 

yang mengusung nilai-nilai (content embedding values) dan pengalaman 

belajar (learning experiences) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu 

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi 

warga negara dalam kehidupan berwarga negara, berbangsa, dan bernegara 

sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, 

kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara (Winataputra dan 

Budimansyah, 2007:86). 
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Berdasarkan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 

2006 tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

disebutkan bahwa mata pelajaran Pendidikan  Kewarganegaraan merupakan 

mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang 

memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk 

menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter. Adapun tujuan 

mata pelajaran PKn adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut : Pertama, berpikir secara kritis,rasional dan kreatif dalam menanggapi 

isu kewarganegaraan. Kedua, berpartisipasi secara aktif , bertanggung jawab 

dan bertindak secara tegas dalam kegiatan berwarga negara,berbangsa dan 

bernegara, serta anti korupsi. Ketiga, berkembang secara positif dan 

demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter warga negara 

Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Keempat, 

berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

Ketersediaan sumber daya manusia berkarakter merupakan kebutuhan 

yang amat vital saat ini. Sebagai alternatif yang bersifat preventif pendidikan 

diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi pemuda bangsa berbagai 

aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah 

budaya dan karakter bangsa. “Upaya mengatasi kondisi tersebut maka 

diperlukan pemahaman dan langkah untuk membangunkan kembali karakter 

bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila. Karakter bangsa merupakan aspek penting 

dari kualitas sumber daya manusia karena kualitas bangsa menentukan 
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kemajuan suatu bangsa. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina 

sejak dini” (Muslich, 2011:35). Diharapkan akan lahir anak-anak didik yang 

bukan hanya memiliki ilmu pengetahuan tetapi juga memiliki karakter atau 

kepribadian yang baik. Sehingga Pendidikan tidak hanya mengutamakan hasil 

tes akan tetapi juga dapat menghasilkan siswa yang memiliki karakter yang 

baik. Pembentukan karakter memerlukan pelibatan proses pengembangan 

kognitif sekaligus sosial siswa. Lebih-lebih, pengetahuan umumnya 

dikontruksi bersama dengan cara berinteraksi dengan para siswa lain atau guru. 

Pendidikan seperti ini akan membantu melahirkan siswa yang menghargai 

pendapatnya, mampu bekerja dalam tim, dan mengutamakan kemampuan 

pengambilan keputusan secara bersama-sama. 

Pendidikan karakter merupakan sebuah istilah yang semakin hari 

semakin mendapatkan pengakuan dari masyarakat Indonesia saat ini. 

“Terlebih dengan dirasakanya berbagai kepentingan hasil pendidikan dilihat 

dari perilaku kelulusan pendidikan formal saat ini, semisal korupsi, 

perkembangan seks bebas pada kalangan remaja, narkoba, tawuran, 

pembunuhan,perampokan oleh pengajar, dan pengangguran lulusan sekolah 

menengah atas”(Kesuma, dkk, 2012: 4). Dengan berbagai permasalahan yang 

dialami masyarakat Indonesia, pembentukan karakter adalah pilihan yang 

sangat tepat. Pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan 

amanat Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dilatarbelakangi oleh realita 

permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti: “disorientasi dan 
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belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila; keterbatasan perangkat kebijakan 

terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila; bergesernya nilai etika dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara; memudarnya kesadaran terhadap nilai-

nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya 

kemandirian bangsa” (Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan 

Karakter Bangsa 2010-2025). 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu guru PKn Bapak 

Riyanto di SMK N 2 Purwokerto bahwa memudarnya karakter siswa yang 

tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, contohnya kurangnya tanggung 

jawab, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia 

dari setiap individu. Dengan kondisi seperti ini, menuntut bangsa ini agar 

mampu membentuk karakter yang telah pudar. Melalui pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah diharapkan dapat membentuk siswa 

yang berkarakter.  

  

B. Rumusan Masalah  

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah umum penelitian, yaitu: 

Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membina Watak 

Kewarganegaraan (Civic Disposition)  siswa. Secara khusus dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam 

membina karakter privat siswa? 

2. Bagaimana peran pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam 

membina karakter publik siswa? 
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3. Bagaimana kendala yang dihadapi guru dalam membina watak 

kewarganegaraan (civic disposition) siswa melalui pembelajaran PKn? 

4. Bagaimana upaya yang dilakukan guru untuk  mengatasi kendala dalam 

membina watak kewarganegaraan (civic disposition) siswa melalui 

pembelajaran PKn? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah penelitian diatas, tujuan umum dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pembelajaran PKn dalam 

membina watak kewarganegaraan (civic disposition) siswa. Dan secara khusus 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Peran pembelajaran PKn dalam membina karakter privat siswa. 

2. Peran pembelajaran PKn dalam membina karakter publik siswa. 

3. Kendala yang dihadapi guru dalam membina watak kewarganegaraan 

(civic disposition) siswa melalui pembelajaran PKn. 

4. Upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala dalam membina 

watak kewarganegaraan (civic disposition) siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran peranan pembelajaran PKn dalam membina watak 

kewarganegaraan (civic disposition) siswa. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan siswa SMK Negeri 2 

Purwokerto pada khususnya dan pada siswa SMK pada umumnya 

untuk memiliki watak kewarganegaraan yang baik di lingkungan 

sekolah, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seorang guru baik itu 

guru PKn maupun guru mata pelajaran lainnya dalam hal memilih 

metode pembelajaran yang tepat untuk membina karakter siswa. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

penyempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan belajar dan menjadi cara 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMK Negeri 2 Purwokerto. 

d. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang besar dalam 

melatih berfikir ilmiah melalui penelitian. Dan sebagai bekal bagi 

peneliti dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik. 
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