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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pendidikan kewarganegaran di Indonesia merupakan mata pelajaran 

wajib pada semua jenjang persekolahan yang memiliki misi 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 

Pendidikan Moral juga sangat berperanan penting dalam kehidupan 

manusia terutama remaja yang berhubungan dengan baik atau buruk terhadap 

tingkah laku manusia. Tingkah laku ini mendasarkan diri pada norma-norma 

yang berlaku dalam masyarakat. Seseorang dikatakan bermoral, bilamana 

orang tersebut bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang terdapat 

dalam masyarakat, baik itu norna agama, norma hukum, dan sebagainya. 

Dalam paradigma baru pendidikan kewarganegaraan merupakan salah 

satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untk mencerdaskan 

kehidupan bangsa Indonesia melalui karidor “ value based education” dengan 

kerangka sistematik sebagai berikut: secara kurikuler bertujuan untuk 

mengembangkan potensi individu agar menjadi warga Negara Indonesia yang 

baik, berahlak mulia, cerdas, partisipasif, dan bertanggung jawab, secara 
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teoritik memuat dimensi-dimensi kognitif ,afektif dan psikomotorik yang 

bersifat konfulen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam kontek 

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

demokratis dan bela Negara. Secara programatik menekan pada isi yang 

menyungsung nilai-nilai dan pengalaman belajar dalam bentuk berbagai 

perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari merupakan 

tuntutan hidup bagi warga Negara dalam kehidupan berwarga Negara, 

berbangsa dan bernegarasebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai dan 

konsep dan nilai moral pancasila kewarganegaraan yang demokratis dan bela 

Negara (Winataputra dan Budimansyah (2007:86) 

Peserta didik dipandang sebagai sekumpulan yang pasif hanya 

menerima informasi dari orang dewasa, kini dengan cepatnya perubahan sosial 

dan berkat kemampuan teknologi maka komunikasi antar manusia  

berkembang sangat pesat, semakin banyak informasi yang dapat diperoleh dari 

berbagai media, secara material peserta didik menjadi semakin beragam 

profilnya, peserta didik dalam usia dan tinggi kelas yang sama bisa memiliki 

profil materi pengetahuan yang berbeda-beda, hal ini tergantung pada konteks 

perkembangan seseorang. 

Dampak perkembangan tehknologi dan perubahan zaman telah 

membawa masyarakat kedalam perubahan baik perilaku ataupun gaya hidup 

sehingga timbul persaingan-persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup 

baik yang dilakukan secara sehat maupun secara tidak sehat, persaingan 

tersebut terjadi dalam segala aspek kehidupan, khususnya kesempatan 
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memperoleh pendidikan dan pekerjaan. Salah satunya adalah kehidupan 

remaja di lingungan sekolah, mereka lebih mementingkan hal yang membuat 

dirinya menjadi yang terbaik dalam hal penampilan dan lebih dipandang oleh 

teman-teman sekolahnya, di banding tujuan utama mereka adalah belajar, hal 

tersebut sangat berefek terhadap kenakalan remaja. 

Pelajar juga merupakan bagian dari remaja yang tidak bisa lepas dari 

permasalahan pada umumnya, apalagi dewasa ini pengaruh globalisasi, 

moderenisasi dan perubahan sosial budayadalam masyarakat dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak saja membawa 

dampak positif tetapi juga membawa dampak negative, sehingga apabila 

pelajar tidak memfilter pengaruh-pengaruh yang masuk pada dirinya dengan 

baik dapat mengakibatkan dirinya terjerumus dan terpedaya pada hal-hal 

negatife yang pada akhirnya akan merusak dirinya sendiri, masa depan mereka 

dan serta merusak lingkungan sekitarnya.Masa remaja yaitu sebagai pencarian 

jatidirimenjadikan lingkup ruang pergaulanya sebagai tempat untuk 

mengekspresikan dirinya agar diakui keberadaanya oleh individu lain, seperti 

yang tercantum dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 3 (1) “ 

setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama 

dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. “Masa remaja 

merupakan masa peralihan fisik maupun mental sering kali dihadapkan 

dengan berbagai masalah baik berasal dari diri sendiri maupun bersal dari 

orang lain dan dari lingkunganya, permasalahan tersebut apabila tidak 
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diselesaikan dapatmenimbulkanakibat negatif bagi diri sendiri dan bagi orang 

lain, dari pengaruh pergaulan yang kurang baik bisa menimbulkan tindakan-

tindakan yang melanggar aturan hukum dan juga norma yang berlaku didalam 

masyarakat, sebagaicontoh kenakalan remaja pada era globalisi ini adalah 

seperti : sex bebas, narkoba, tawuran, mencuri, memperkosadan lain-lain. 

Banyak kasus-kasus kenakalan remaja yang terjadi di Indonesia 

seperti kasus video mesum SMPN 4 Jakarta, yang sudah ramai dibicarakan 

akhir-akhir ini dimuat dalam situs resmi di internet atau yang sering di 

beritakan di televisi pada tanggal 28 Oktober 2013 telah diberitakan dan 

beredar luas tentang video mesum siswa SMPN 4 sawah besar Jakarta 

pusat.Gubernur DKI Jakarta juga menyarankan agar di seluruh SMP mulai 

disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pendidikan seksual, 

misalnya dengan mendatangkan psikolog, mengundang komisi perlindungan 

anak, untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kenakalan anak-

anak.Agar nantinya kasus tersebut tidak terulang. 

Purbalingga (BanyumasNews.Com) – Memasuki masa transisi alias 

pubertas, anak-anak yang beranjak remaja sangat rawan terhadap tindak 

negatif kenakalan dan pergaulan bebas. Rasa ingin tahu dan modernitas 

menjadi penyebabnya.Kita sering mendengar kabar, banyak pelajar yang 

terlibat dalam tindak kriminal. Banyak juga yang hancur masa depannya 

akibat pergaulan bebas,” kata Waka Kurikulum MTs Maarif NU 05 Majasari, 

Kecamatan Bukateja, Siti Nurlela Hamid di sela-sela Sarasehan Kesehatan 

Reproduksi dan Kenakalan Remaja di Balai Muslimat NU Desa Bajong, 
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Kecamatan Bukateja, Sabtu (19/4). Menurutnya, maraknya seks bebas dan 

tindak kriminal serta narkoba di kalangan siswa memang sudah 

memperihatinkan.Karena itu, para siswa perlu dibekali pengetahuan sedini 

mungkin tentang bahaya seks bebas dan narkoba. 

Contoh kenakalan remaja yang paling sering dijumpai di SMK Bakti 

Purwokerto adalah beradu mulut antar siswa (bertengkar), berangkat ke 

sekolah terlambat, tidak memakai sragam dan tidak mematuhi peraturan 

sekolah, masalah yang dilakukan siswa-siswi ini perlu adanya suatu 

pecegahan yang serius perlu adanya penanganan serius dalam menangani 

kenakalan remaja saat ini, usaha untuk mencegah kenakalan remaja pada 

pelajaran merupakan tanggung jawab semua pihak yaitu orang tua, guru dan 

sekolah, salah satu pencegahan tersebut adalah melalui pendidikan formal 

disekolah dimana sekolah adalah tempat yang baik untuk memberikan 

pendidikan dan pembinaan bagi peserta didik untuk dapat menjadikan generasi 

penerus yang baik, berperilaku yang baik serta memberikan bekal untuk masa 

yang akan datang. 

Bentuk kenakalan remaja yang sering dilakukan oleh siswi SMK 

Bakti purwokerto berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru BK 

(ibu Wuri) padatanggal 30 November 2013, diperoleh data tentang kenakalan 

remaja yang terjadi di SMK Bakti Purwokerto tahun pelajaran 2013/2014 

adalah sebagai berikut : 

1. Kenakalan yang menimbulkan adu mulut ( bertengkar) antar sesama siswa 

yang satu dengan siswa yang lainnya 
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2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi seperti pencurian 

3. Kenakalan sosial yang dilakukan siswa SMK Bakti purwokerto adalah 

pergaulan bebas yaitu hamil di luar nikah, melakukan tindakan asusila, 

melawan guru, pornografi,  

4. Kenakalan yang melawan status antara lain : membolos, datang kesekolah 

terlambat,tidak memakai atibut, tidak memakai sragam sekolah, dan tidak 

memakai sepatu hitam 

5. Daya juang rendah/ motivasi belajar yang kurang sehingga siswa malas 

untuk mengikuti pelajaran,  

6. Drop out yang semakin tinggi di SMK Bakti Purwokerto  

Untuk mengetahui tentang kasus-kasus kenakalan remaja yang 

dilakukan oleh siswa SMK BAKTI Purwokerto adalah dengan membuat tabel, 

berikut gambar table kenakalan remaja yang terjadi di SMK bakti purwokerto 

selama tahun 2013/2014: 

No 
Kasus-Kasus Yang Dilanggar Oleh 

Siswa SMK BAKTI Purwokerto 

Jumlah siswa-siswa yang 

melanggar peraturan 

sekolah 

1. Kenakalan yang menimbulkan adu 

mulut antar sesama siswa yang satu 

dengan siswa yang lainnya 

yang pernah terjadi yaitu 5 

sekelompok siswa 

 

2. Kenakalan yang menimbulkan korban 

materi seperti pencurian 

hanya dilakukan oleh 3 

siswa 

 

3. Kenakalan sosial yang dilakukan 

siswa SMK Bakti purwokerto adalah 

pergaulan bebas yaitu hamil diluar 

nikah, melakukan tindakan asusila, 

melawan guru, pornografi. 

diantaranya mencapai 16 

siswa keluar dikarenakan 

hamil dan kurangnya 

motivasi belajar 

4. Kenakalan yang melawan status antara 

lain : membolos, datang kesekolah 

terlambat,tidak memakai atibut, tidak 

memakai sragam sekolah, dan tidak 

Sekitar 85,7% atau hampir 

dari keseluruhan siswanya 
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No 
Kasus-Kasus Yang Dilanggar Oleh 

Siswa SMK BAKTI Purwokerto 

Jumlah siswa-siswa yang 

melanggar peraturan 

sekolah 

memakai sepatu hitam 

5. Daya juang rendah/ motivasi belajar 

yang kurang sehingga siswa malas 

untuk mengikuti pelajaran 

mencapai 10 sampai 11 

siswa 

6. Drop out yang semakin tinggi di SMK 

Bakti Purwokerto 

 Yaitu 16 siswa 

  

Gambar tabel 1.1 Kasus yang terjadi di SMK BAKTI Purwokerto 

(data BK) 

Jadi menurut data yang tercantum diatas kenakalan remaja yang sering 

terjadi di SMK BAKTI Purwokerto adalah kenakalan sosial yaitu diantaranya 

hamil diluar nikah, melakukan tindakan asusila, melawan guru,  yaitu 

mencapai 16 siswa. 

Upaya yang dilakukan sekolah untuk mencegah kenakalan remaja 

memang bukanlah tugas guru BK saja, tetapi seluruh pihak sekolah memiliki 

peran yang sangat penting, guru PKn sangat berperan penting untuk 

memberikan pelajaran tentang pendidikan moral agar membentuk generasi 

muda yang baik untuk masa yang akan datang. 

Permasalahan sekarang yaitu tentang bagaimana tingkahlaku generasi 

muda di Indonesia yang memiliki moral kurang baik, guru pendidikan 

kewarganegaraan sangat berperan penting dalam memberikan pengertian 

penting bagaimana caranya memberikan pengertian tentang pentingnya moral 

dan kenakalan remaja didalam kehidupan sekarang dan kehidupan di masa 

depan, berdasarkan uraian tersebut peneliti tertatarik meneliti tentang 
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mengetahui bagaimana PeranPendidikan Kewarganegaraan dalam 

pencegahan kenakalan remaja (studi deskriptif di SMK Bakti Purwokerto). 

 

B. Rumusan Masalah 

Agar peneliti ini dapat mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan maka Penulis merasa perlu untuk merumuskan apa yang menjadi 

fokus masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah 

diatas maka secara umum dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana Peran Pembelajaran PKn dalam Pencegahan Kenakalan Remaja 

(study deskriptif di SMK Bakti Purwokerto)”. 

Mengingat luasnya ruang lingkup kajian yang berkaitan dengan 

permasalahan tersebut maka penulis membatasi penelitian dalam beberapa 

sub masalah berikut: 

a. Bagaimana pelakasanaan pembelajaran PKn dalam pencegahan 

kenakalan remaja di SMK Bakti purwokerto? 

b. Apakah kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran PKn dalam 

pencegahan kenakalan remaja di SMK Bakti purwokerto? 

c. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pada saat 

pembelajaran PKn dalam pencegahan kenakalan remaja di SMK Bakti 

purwokerto? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 
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Tujuan penelitian berisi uraian tentang rumusan hasil yang akan dicapai 

oleh mahasiswa selaku peneliti. Adapun tujuan umum yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran PKn dalam Pencegahan 

Kenakalan Remaja 

Untuk lebih spesifik Peneliti mempunyai tujuan diantaranya adalah: 

a. Untuk mengetahui peran pembelajaranPKn dalam pencegahan kenakalan 

remaja di SMK Bakti purwokerto? 

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi saat pembelajaran PKn dalam 

pencegahan kenakalan remaja di SMK Bakti purwokerto? 

c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pada 

saat pembelajaran PKn dalam pencegahan kenakalan remaja di SMK 

Bakti purwokerto? 

 

D. Manfaat Peneliti 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian yang dilakukan di SMK Bakti Purwokerto ini 

diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, agar kelak nantinya 

dapat mengembangkan disiplin ilmu yang ditekuni bagi penulis yaitu 

program studi pendidikan kewarganegaraan, serta memberikan gambaran 

tentang peran pembelajaran PKn dalam pencegahan kenakalan remaja. 

b. Manfaat praktis 

Terdapat beberapa manfaat untuk berbagai pihak, antara lain: 
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1. Bagi sekolah : manfaat penelitian ini dapat menjadi masukan bagi 

sekolah akan pentingnya lingkungan sekolah sebagai salah satu 

sarana dalam mencegah kenakalan remaja dan juga memiliki mafaat 

lain yaitu Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

penyempurna dalam pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran dan 

menjadi cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

2. Bagi guru: manfaatnya adalah agar guru dapat  memberikan 

masukan kepada peserta didik dalam membina sikap dan perilaku 

peserta didik, agar mempunyai kepribadian dan tingkah laku yang 

baik dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Bagi siswa: manfaatnya adalah menyadari akan arti penting peran 

pembelajaran PKn dalam mencegah knakalan remaja di SMK 

BAKTI Purwokerto 

4. Bagi penulis: penelitian yang di lakukan dapat menambah 

pengetahuan peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya. 
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