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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Pendidikan Kewarganegaraan 

1. Pengertian pendidikan kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan (citizenship) adalah 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 NRI 1945. ( Depdiknas 2003)   

berdasarkan devinisi tersebut PKn mempunyai peranan penting untuk 

membentuk karakter yang cerdas dan berkepribadian yang baikdalam 

menjadi warganegara. 

Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai wahana 

untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang 

berakar dari budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan 

dalam bentuk perilaku kehidupan sehari – hari peserta didik sebagai 

individu, anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

Sedangkan penjelasan pasal 39 ayat 2 UU No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa: 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali 

peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan 

dengan hubungan dengan warga negara serta pendidikan pendahuluan 

bela Negara menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa 

dan negaranya. 
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Pendidikan kewarganegaraan ini menitik beratkan pada 

ketrampilan berpikir sebagaiNegara dalam menginternalisasikan nilai-

nilai warga Negara yang baik ( good citizen) dengan suasana demokratis 

berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Pendapat ini sejalan dengan apa 

yang dikemukakan oleh Soemantri (2001:299): 

Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang 

menitik beratkan pada demokratis politik yang diperluas dengan sumber-

sumber pengetahuan lainya, pengaruh-pengaruh pasif dari pendidikan 

sekolah,masyarakat dan orang tua yang kesemuanya diproses guna untuk 

melatih berpikir kritis, analisis, bersikap dan bertindak demokratis yang 

berdasarkan Pancasiladan UUD 1945. 

 

Secara umum  PKn bertujuan membentuk warganegara yang baik 

( to be good citizentship)dan pembentukan karakter bangsa yang baik. 

Penjelasan tersebut senada dengan  pendapat Djairi (1955:1) yang 

mengemukakan secara khusus tujuan PKn itu bertujuan untuk : 

Membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan 

sehari-hari yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari  berbagai golongan agama, 

perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradap perilaku yang 

mendukung kesatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam 

kebudayaan dan kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang 

mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perorangan dan 

golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat atau kepentingan diatas 

melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya 

untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia ”  

 

Pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk 

mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan 

tanggung jawabnya sebagai warga Negara, dan secara khusus peran 

pendidikan termasuk didalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, 

dalam proses penyiapan warga Negara tersebut.  
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Anak muda atau peserta didik merupakan generasi penerus, maka 

selain materi pokok PKn mereka juga perlu mengetahui fakta sejarah 

bangsa Indonesia. Karena itu fakta sejarah perjuangan bangsa Indonesia 

perlu ditambahkan sebagai pelengkap materi, hal itu pnting agar anak 

didik para siswa antara lain dapat mencontoh perjuangan para pahlawan 

dalam membela Negara dan bangsa. Dengan demikian diharapkan agar 

tergugahkesadaran untuk lebih mencintai dan bersedia mempertahankan 

Negara dan bangsanya apabila diperlukan.lebih dari itu agar anak didik 

nantinya tetap menjadi warga Negara Indonesia yang diproklamasikan 

pada tanggal 17 Agustus 1945. 

Dalam Negara yang merdeka orang mudah dan tidak luar biasa 

orang menambahkan dirinya sebagai orang baik, apabila seorang taat 

kepada undang-undang, mengerjakan pekerjaan, menyatakan pilihan 

politiknya, olah raga dan kegiatan lain yang menyerahkan kepada Negara 

untuk memikirkan kesejahteraan Negara. 

Pendidikan kewarganegaraan menurutAllen (1960: 111 dalam 

Sumantri, 1976:33) mendevinisikan sebagai berikut: 

“Pendidikan Kewarganegaraan secara tepat mendefinisikan sebagai 

produk dari seluruh program sekolah dan tentu tak sederhana 

program ilmu pengetahuan sosial dan pastinya bukan sekedar 

kursuspendidikan kewarganegaraan memberikan pengalaman 

pertama kalinya bagi kawula muda yang beranjak dewasa di 

sekolahnya mengenai pandangan yang lengkap mengenai fungsi 

kewarganegaraan seperti hak dan kewajiban ydan tanggung 

jawabnya dalam konteks demokrasi”. 

 

Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan agar kita sebagai 

warga negara memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara 
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dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak cinta 

tanah air berdasarkan Pancasila. 

Obyek civics dan civiceducation adalah warga negara (disekolah: 

siswa), termasuk didalamnya: tingkah laku, potensi, kesempatan, hak dan 

kewajiban, cita-cita dan aspirasi kesadaran usaha dan kegiatan, maupun 

peranan hasil dan potensi ke kehidupan bernegara bermasyarakat. 

Somantri (2007:7) juga menyatakan pendapatnya bahwa obyek studi civics 

dan civic education adalah warganegara dalam hubungannya dengan 

organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan dan 

Negara. 

 Civic education dikatakan oleh Samusi (2007:7), bahwa civics 

telah memilih orientasinya pada fungsi pendidikan dalam arti: 

“usaha-usaha dan proses pembinan warga negara “. Dalam hal ini 

harus dibedakan, civics bertugas mendeskripsikan dan menganalisa 

bagaimana adanya kontinum variable para warga negara itu (dalam 

kriteria dan ukuran konstitusi), maka civic education bertugas 

melurus, memperluas,menyehatkan, mengembangkan dan 

membina kontinum variable tersebut pada kualitas dan tarafyang 

lebih tinggi atau menunjukan alternatife-alternatif jalan dan usaha-

usaha kearah itu menurut kriteria dan ukuran konstitusi”. 

 

Kemudian Soemantri (2007:8) mengatakan dengan demikian 

dalam civics itu bukan hanya semata-mata hanya mengajarkan pasal-pasal 

undang-undang dasar.Hal-hal tersebut memang perlu sekali perlu untuk 

pelajaran civics tetapi hendaknya mencerminkan hubungan jugahubungan 

tingkah laku warganegara dalam kehidupan sehari-hari, dengan manusia 

dan alam sekitarnya. 
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Rumusan civic education menurut Mohoney dalam Sumanti 

(1976:34) adalah sebagai berikut: 

“pendidikan kewarganegaraan mencakup dan melibatkan 

pengajaran, type metode pengajaran, kegiatan-kegiatan siswa 

prosedur administratif dan pengawasan dimana sekolah dapat 

memanfaatkan secara sengaja (untuk tujuan tertentu) untuk 

membuat kehidupan bersama lebih baik dalam jalan melalui 

demokrasi atau dengankata lain mengembangkan perilaku 

kewargaan yang lebih baik “. 

 

Seperti dikatakan oleh Somantri (2007:14) dalam civic 

education termasuk hal-hal yang menyangkut minat, pengalaman, 

kepentingan masyarakat, pribadi dan syarat-syarat obyektif hidup 

bernegara yang mana unsure-unsur tersebut dimanifestasikan dalam 

“desirable personal qualities “ (warga Negara yang diharapkan di 

masa depan). Dalam hubungan“desirable personal qualities “. 

Dimond mengemukakan(2007:14) bahwa civic education in 

addition, has also aquaried a broad meaning almost synonymous 

whit esirable personal qualities, which are dispayed in human 

associations. 

2. Fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan 

Pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk membina suatu 

pemahaman dan kesadaran peserta didik sebagai warga Negara terhadap 

hubunganya dengan Negara dan sesama Negara yang lainnya, sehingga 

mereka mengetahui, menghayati, dan dapat melaksanakan dengan baik 

apa yang menjadi hak dan kewajiban suatu warga Negara. 
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Secara umum, tujuan pendidikan kewarganegaraan akan dan harus 

ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional 

sebagai mana ditetapkan dalam UU No 20 tahun 2003 pasal 3 sebagai 

berikut: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk 

berkembangaya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak 

mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiridan menjadi warga yang 

demokratis serta tanggung jawab. 

 

Sedangkan pengertian Secara umum PKn juga bertujuan untuk 

membentuk warga negar yang baik dan pembentukan karakter bangsa 

yang baik pendapat dari Djahiri (Herlina 2008) mengemukakan bahwa 

secara khusus PKn bertujuan untuk : 

“Membina moral yang dihrapkan mewujudkan dalam kehidupan 

sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang berdiri 

sendiri, berbagai golongan, agama dan perilaku yang bersifat 

kemanusiaan yang adil dan beradap perilaku yang mendukung 

persatuan bangsa dalam masyarakat yang beranekaragam 

kebudayaan dan kepentingan, perilaku pendukung kerakyatan 

yang mengutamakan kepentingan perorangan dan golongan 

sehingga perbedaan pemikiran dan golongan sehingga perbedaan 

pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatas melalui 

musyawarah dan mufakat serta perilaku yang mendukung upaya 

untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

“. 

 

Tujuan pembelajaran PKn pada umumya berisisi berbagai tingkah 

laku yang diharapkan setelah proses pembelajaran berlangsung. 

Sedangkan menurut depdiknas (2006:49) adalah untuk memberikan 

kompetensi sebagai berikut: 
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a. Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan. 

b. Berpartisi pasi secara cerdas dan bertanggung jawab serta bertindak 

secara cerdas dan bertanggung jawab serta tidak secara sadar dalam 

kegiatan bermasyarakatberbangsa dan bernegara 

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentukdiri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat 

hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain 

d. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam peraturan dunia secara 

langsung dengan memanfaatkan tehnologi informasi dan komunikasi. 

 

Tujuan pembelajaran PKn secara umum adalah untuk 

mempersiapkan generasi bangsa yang unggul dan berkepribadian baik 

ditingkat lingkungan sosial, regional maupun global.Pada hakekatnya 

setiap tujuan dibekali kemampuan peserta didik dalam hal tanggung jawab 

sebagai warga Negara, yaitu warga Negara yang beriman dan bertaqwa 

Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berfikir kritis, rasional dan kreatif, 

berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan berbangsa dan bernegara. 

Sedangkan secara khusus, pendidikan kewarganegaraan memiliki 

tujuan sebagai berikut:“pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk 

membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan 

dan cinta tanah air. (penjelasan UUD No.20 tahun 2003 pasal 31 ayat 1) 

Sedangkan Djahiri (1995:10) mengemukakan bahwa melalui PKn 

siswa diharapkan: 

1) Memahami dan menguasai secara nalar konsep dan norma 

pancasila sebagai filsafah, dasar ideologi dan pandangan hidup 

Negara RI 

2) Melek konstitusi (UUD 1945) dan hukum yang berlaku dalam 

Negara RI 

3) Menghayati dan meyakini tatanan dalam moral  dan termuat 

dalam butir diatas 

4) Menanamkan dan membakukan hal-hal diatas sebagai sikap 

perilaku diri kehidupanya dengan penuh keyakinan dan nalar. 
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Bila kita cermati tujuan dari pendidikan kewarganegaraan, maka 

akan tersirat bahwa pendidikan kewarganegaraan harus berfungsi sebagai 

pendidikan nilai, moral, dan norma, sebagai pendidikan politik dan sebagai 

pendidikan keilmuan. 

Sebagai pendidikan afektif PKn bertugas membina jati diri dan 

kepribadian siswa berdasarkan pancasila dan UUD 1945, Djahiri (1993:4) 

mengemukakan; 

Sebagai program pendidikan nilai, moral dan norma yang harus 

membina totalitas dari peserta didik yang memiliki pola piker, 

sikap dan kepribadian serta perilaku yang berdasarkan 

nilai,morma pancasila –UUD 1945. Peserta didik dan keluaran 

sekolah benar-benar mampu melaksanakan pancasila dengan 

penuh keyakinan dan nalar. 

 

Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah 

mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga Negara 

untuk menjadi warganegara yang cerdas dan mempunyai karakter 

sehingga Indonesia mempunyai generasi muda yang bisa bertanggung 

jawab sebagai warga negara yang bertujuan kritisdan bertindak demokratis 

sehingga dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara. 

 

B. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

1. Pembelajaran PKn 

Peran pendidikan kewarganegaraan sangat berperan penting 

dalam pembentukan watak dan karaktersiswa untuk menjadi warga 

Negara yang baik dan bermoral yang baik pula, guru sangat memiliki 

peran dan fungsisebagai seseorang yang dapat membina dan 
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membimbing moral siswa harus berusaha membentuk siswa yang mampu 

bersikap dan berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari sesuai 

nilai moral dan norma yang berlaku dimasyarakat, serta harus dapat 

membantu siswa dalam mengimplemantasikan nilai-nilai yang diperoleh 

dalam kehidupanya di lingkungan keluarga, sekolah maupun di 

lingkungan masyarakat umum. 

Menurut Budimansyah (2002:8) prinsip pembelajaran adalah 

prinsip belajar bagi siswa aktif (student active learning) kelompok 

belajar cooperative (cooperative learning), pembelajaran partisipatorik 

dan mengajar yang reaktif (reactive learning).Kecerdasan warga negara 

yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik bukan 

hanya dalam dimensi rasional melainkan juga dalam dimensi spiritual, 

emosional dan sosial. Peran Pendidikan Kewarganegaraan hubungannya 

antara warga negara dan negara terdapat dalam pasal 26 ayat 1 UUD 

1945 mengatur siapa saja yang termasuk warga negara Republik 

Indonesia. 

Tugas pendidikan Kewarganegaraan mengemban tiga (3) fungsi 

pokok, yaitu mengembangkan kecerdasan warga negara (civic 

intelligence), membina tanggung jawab warga negara (civic 

responsibility) dan mendorong partisipasi warga negara (civic 

participation). 

Di dalam undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas 

pasal 1 ayat 20 “ pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 
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dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar”. 

Pembelajaran di sekolah merupakan pendidikan formal yang mempelajari 

berbagai mata pelajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan, dan 

salah satu pendidikan kewarganegaraan. Pembelajaran PKn dapat 

membekali siswa dengan pengetahuan dan intelektual yang memadai 

serta pengamalan praktis agar memiliki kompetensi dan efektifitas dalam 

berpartisipasi. Sehingga sangat diperlukan perhatian dari guru maupun 

calon guru dalam mempersiapkan pembelajaran PKn, yaitu bekal materi 

pembelajaran dan metode atau pendekatan yang di gunakan, dengan 

harapan dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran 

PKn. Menurut Rahyubi (2012:234) tujuan pembelajaran adalah target 

atau hal-hal yang harus dicapai dalam proses pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran biasanya dikaitkan dengan dimensi kognitif, afektif, 

psikomotor, dan psikomotorik. Tujuan pembelajaran bisa dicapai 

jikapembelajaran atau siswa mampu menguasai dimensi kognitif, afektif, 

dengan baik, serta cetakan dan ketrampilan dalam aspek 

psikomotorik.Menurut Hamruni ( 2012:12) materi merupakan medium 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berupa materi yang tersusun 

secara sistematis dan dinamis sesuai arah dan tujuan dan perkembangan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan tuntutan masyarakat. Menurut 

suhartini(1990 dlm Hamruni (2012:12) materi atau bahan ajar merupakan 

komponen inti yang terdapat dalam kegiatan. 
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Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak hanya 

tergantung pada kemampuan guru dalam mengembangkan kompetensi 

dan materi pembelajaran saja, tetapi juga didukung oleh penggunaan 

metode pembelajaran yang tepat. Dengan pemilihan metode yang tepat 

maka dapat menunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat 

dijadikan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.Dalam proses pembelajaran peserta didik memerlukan 

suatu pergaulan dengan individu maupun kelompok. Dari proses tersebut 

akan membentuk karakter peserta didik, karena itu perlu adanya proses 

pembelajaran yang lancar, harapanya pendidikan kewarganegaraan dapat 

mencerminkan hubungan perilaku warga Negara dalam kehidupanya 

dengan manusia lain dan alam sekitarnya. Struktur keilmuan pendidikan 

kewarganegaraan pendidikan nasional (Taniredja, 2011:33) 

Menurut Winarno ( 2013 : 185 ) pendidikan kewarganegaraan ( 

civics education) merupakan pembelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan 

hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang 

cerdas, terampil, dan karakter yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 

1945. 

Menurut David kerr ( 1999) dalam Winarno 2013:5) 

mengemukakan bahwa: 

Citizenship aducation or civics education dapat didevinisikan 

sebagai berikut : Citizenship aducation or civics education is 

contrured broadly to encompass the preparation of young peolpe 

for their roles and responsibilities as citizen and in particural, the 
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role of education ( trough schooling teaching and laerning) in 

that preparation process “. Berdasarkan devinisi tersebut dapat 

dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaran dirumuskan secara 

luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda, untuk 

mencakup proses sebagai warga negara dan secara khusus peran 

pendidikan termasuk didalamya persekolahan, pengajaran dan 

belajar, dalam proses penyampaian warga negara tersebut. 

 

Pendidikan Kewarganegaraan (winataputra dan budimansyah, 

2007: 103), dijelaskan tentang ruang lingkup dari Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) yakni meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam 

perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa 

Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif 

terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan 

jaminan keadilan. 

2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan 

keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, 

peraturan – peraturan daerah, norma – norma dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, 

hukum dan peradilan internasional. 

3. Hak asasi manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan 

kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan 

internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan 

HAM. 

4. Kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong, harga diri 

sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan 

mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi 

diri, persamaan kedudukan warga negara. 

5. Konstitusi negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi 

pertama, konstitusi – konstitusi yang pernah digunakan di 

Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. 

6. Kekuasaan dan Politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, 

pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi 

dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju 

masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat 

demokrasi. 

7. Pancasila meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan 

ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, 

pengamalan nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan sehari – hari, 

Pancasila sebagai ideologi terbuka. 
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8. Globalisasi meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar 

negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan 

internasional dan organisasi internasional serta mengevaluasi 

globalisasi. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

salah satu ruang lingkup dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah 

tentang Norma, hukum dan peraturan yang meliputi tertib dalam 

kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di 

masyarakat, peraturan – peraturan daerah, norma – norma dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, sistim hukum dan peradilan 

nasional, hukum dan peradilan internasional. Maka Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) harus mampu menanamkan kepada siswa 

tentang pemahaman norma atau aturan yang berlaku sehingga siswa 

berperilaku sesuai dengan norma atau aturan baik di lingkungan 

keluarga, sekolah maupun masyarakat. Sikap taat di lingkungan keluarga 

dapat diwujudkan dengan sikap patuh terhadap orang tua, di lingkungan 

sekolah yaitu taat terhadap tata tertib yang berlaku di sekolah, kemudian 

di lingkungan masyarakat 

2. Komponen Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Menurut Hamruni ( 2011:11) pembelajaran merupakan suatu 

sistem intruksional yang mengacu pada seperangkat komponen yang 

saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Sebagai sebuah 

sistem pembelajaran meliputi suatu komponen, antara lain tujuan, bahan 

peserta didik, guru, metode, situasi dan evaluasi. Agar tujuan itu tercapai 
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semua komponen yang ada harus diorganisasikan sehingga antar sesama 

komponen terjadi kerjasama. Oleh karena itu guru tidak boleh hanya 

memperhatikan komponen-komponen tertentu, misalnya metode, bahan, 

dan evaluasi saja, tetapi ia harus mempertimbangkan komponen secara 

keseluruhan. Komponen-komponen pembelajaran tersebut dapat di 

jelaskan sebagai berikut: 

a. Guru 

  Guru adalah pelaku pembelajaran sehingga dalam hal ini 

guru merupakan faktor terpenting. Ditangan gurulah sebenarnya 

letak keberhasilan pembelajaran. Komponen guru tidak dapat 

dimanipulasi atau direkayasa oleh komponen lain, tetapi guru 

mampu memanipulasi atau merekayasa komponen lain menjadi 

bervariasi. Komponen lain tidak dapat mengubah guru menjadi 

bervariasi. Tujuan rekayasa pembelajaran oleh guru adalah untuk 

membentuk lingkungan peserta didik supaya sesuai dengan 

lingkungan yang diharapkan. Dalam merekayasa pembelajaran, guru 

harus berdasar pada kurikulum yang berlaku. Sehingga nantinya 

dapat tercipta pembelajaran yang baik sesuai tujuan pembelajaran 

yang telah ditentukan. 

b. Peserta didik 

  Peserta didik merupakan komponen yang melakukan 

kegiatan belajar untuk mengembangkan potensi kemampuan 

menjadi nyata guna mencapai tujuan belajar. Komponen peserta 
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didik ini dapat di modifikasi oleh guru. Dalam hal ini guru harus 

dituntut aktif dalam proses pembelajaranagar terciptanya 

pembelajaran yang inovatif. 

c. Tujuan  

  Tujuan  merupakn dasar yang dijadikan landasan untuk 

menentukan strategi, materi, media dan evaluasi pembelajaran. 

Dalam strategi pembelajaran, penentuan tujuan merupakan 

komponen yang pertama kali harus dipilih oleh seorangguru, karena 

tujuan pembelajaran merupakan target yang ingin dicapai dalam 

kegiatan pembelajaran, dengan dibuatnya tujuan guru akan 

mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

d. Bahan pembelajaran 

  Bahan pembelajaran merupakan medium untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang berupa materi yang tersusun secara 

sistematis dan dinamis sesuai dengan arah tujuan dan 

perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan tuntutan 

masyarakat. Materi pembelajaran harus benar-benar dipersiapkan 

dengan mantap oleh guruagar pada saat penyampaianya berjalan 

dengan baik dan sistematis 

e. Kegiatan pembelajaran 

  Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal, 

maka dalam menentukan strategi pembelajaran perlu dirumuskan 
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komponen kegiatan pembelajaran yang sesuia dengan standar 

proses pembelajaran. 

 

f. Metode 

  Metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penentuan metode yang 

akan digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran akan sangat 

menentukan berhasil atau tidaknya pembelajaran yang berlangsung. 

Guru dapat menggunakan meode yang bervariasi sesuai materi 

yang disampaikan. 

g. Alat/media 

  Alat yang dipergunakan dalam pembelajaran merupakan 

segala sesuatu  yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran alat memiliki fungsi 

sebagai pelengkap. Alat dapat dibedakan menjadi dua yaitu alat 

verbal dan alat bantu nonverbal. Alat ferbal dapat berupa suruhan, 

perintah, larangn dan lain-lain, sedangkan yang nonverbal dapat 

berupa globe, peta, papan tulis, slide dan lain-lain. 

h. Sumber belajar 

  Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan sebagai tempat atau rujukan dimana bahan 

pembelajaran bisa diperoleh. Sumber belajar dapat beraasal dari 
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masyarakat, lingkungan, dan kebudayaannya, misalnya, manusia, 

buku, media masa, museum, dan lain-lain. 

i. Evaluasi  

  Evaluasi merupakan komponen yang berfungsi untuk 

mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan, telah tercapai atau 

belum. Evaluasi juga bisa berfungsi sebagai somatif dan formatif 

j. Situasi atau lingkungan 

  Lingkungan sangat mempengaruhi guru dalam menentukan 

strategi pembelajaran. Lingkungan yang dimaksud adalah situasi 

dan keadaan fisik ( misalnya iklim, madrasah/ sekolah, letak 

madasrah/sekolah dan lain sebagainya), dan hubungan antar 

sesama, misalnya dengan teman, dan peserta didik dengan orang 

lain. Contoh keadaan, misalnya menurut isi materi seharusnya 

pembelajaran menggunakan media masyarakat untuk pembelajaran. 

Namun, karena kondisi masyarakat sedang rawan, maka media 

tersebut diubah dengan menggunakan metode lain, misalnya 

membuat kliping. 

 

3. Karakteristik PKn 

Suatu bidang study yang diajarkan disekolah, materi PKn menurut 

Branson (1999: 4) harus mencakup tiga komponen yaitu civic knowledge, 

civic skill dan civic disposition. 

pertamacivic knowledge berkaitan dengan kandungan atau nilai apa  

yang seharusnya diketahui oleh warga Negara ( Branson 1999:8) aspek ini 
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menyangkup kemampuan akademik keilmuan yang dikembangkan dari 

berbagai teori dan konsep politik, hukum dan moral. Dengan demikian 

mata pelajaran PKn merupakan kajian multidisipliner, secara terperinci 

materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak 

dan tanggung jawab warga Negara, hak asasi manusia prinsip-prinsi dan 

proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas 

nasional, pemerintah berdasar hukum (Rule of law) dan peradilan yang 

bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma 

dalam masyarakat. 

KeduaCivic skills mliputi ketrampilan intelektual dan ketrampilan 

berpartisipasidalam kehidupan bangsa dan Negara. Contohnya yaitu 

tentang ketrampilan menggunakan hak dan kewajibanya di bidang 

hukum, misalnya ada kejadian yang melaggar hukum di masyarakat, 

hendaknya segera melaporkan ke pihak  yang berwajib.  

KetigaCivic disposition merupakan dimensi yang palingsubstansis 

dan esensial dalam mata pelajaran PKn, watak warga Negara dapat 

dipandang sebagai muara dari pengembangan kedua dimensi 

sebelumnya.Karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan 

menekankan pada dimensi watak, karakter, sikap dan potensi yang 

bersifat afektif. 

Dilihat dari ketiga komponen pendidikan kewarganegaraan 

berkaitan erat dengan sasaran pembentukan pribadi warga negara. Warga 

negara yang memiliki pengetahuan dan sikap kewarganegaraan agar 
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menjadi warga negara yang percayadiri (civic confidence), warga negara 

yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan kewarganegaraan akan 

menjadi warga negara yang mampu (civic competence), warga negara 

yang memiliki sikap dan ketrampilan warga negara yang komitmen (civic 

comitment) dan pada akhirnya warga negara memiliki pengetahuan sikap 

dan ketrampilan warganegara dan akan menjadi warga negara yang 

cerdas dan baik ( smart and good citizenship) 

Berdasarkan rumusan peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 

2005 tentang standar nasional pendidikan antara lain menyatakan bahwa 

kurikulum untuk jenis pendidikan umum pada jenjang pendidikan 

menengah, terdiri atas lima kelompok mata pelajaran. PKn termasuk  

dalam kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. 

Kelompok mata pelajaran ini dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran 

dan wawasan peserta didik akan status hak dan kewajibanya dalam 

kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta meningkatkan 

kualitas dirinya sebagai warganegara.  

Menurut Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional pada pasal 37 ayat 1yang menyatakan bahwa 

pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta 

didik menjadi yang memiliki rasa kebangsaan cinta tanah air dalam 

konteks ini pendidikan kewarganegaraan pada dasrnya merupakan 

pendidikan karakter bangsa, pendidikan kewarganegaraan sebagai konsep 

keilmuan, instrumentasi dan praksis pendidikan yang utuh yang pada 
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giliranya dapat menumbuhkan “ civics intelegence dan civic partisipan 

serta sivic responbility sebagai anak bangsa dan warga negara indonesia ( 

dalam Winataputra dan Budimansyah 2012:90).  

 

C. Kenakalan Remaja 

1. Pengertian remaja 

Kata remaja mengandung beraneka kata, ada yang berkata bahwa 

remaja merupakan suatu kelompok yang biasa saja, sementara ada yang 

menganggap bahwa remaja merupakan suatu kelompok yang sering 

menyusahkan orang tua.Masa remaja adalah masa dimana suatu tahap 

kehidupan yang bersifat peralihan dan tidak mantap.Perkembangan 

menuju kedewasaan memerlukan perhatiankaum pendidikserta sungguh-

sungguh. 

Remaja merupakan hal yang menarik untuk dibicarakan, orang 

tua sibuk tentang pemikiran anaknya yang sedang meningkat remaja, guru 

kadang gembira menghadapi anak didiknya yang berprestasi, kadang 

pusing akan menghadapi anak didiknya yang berperilaku kurang terpuji 

dalam proses pembelajaran berlangsung, mengganggu dan meremehkan 

peraturan dan disiplin sekolah.  

Sebagian besar orang mendefinisikan remaja sebagai periode 

transisi antara masa kanak-kanak ke masa dewasa, atau masa usia belasan 

tahun, atau bila seseorang menunjukan tingkah laku seperti susah diatur 

mudah tersangsang perasaanya dan sebagainya. Tetapi mendefinisikan 

pengertian remaja tidak semuadah itu. 
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Konsep tentang remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, 

melainkan berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial lainya seperti Antropologi, 

Sosiologi, Psikologi dan pedagogi.Kecuali konsep remaja juga merupakan 

konsep yang relatif baru yang muncul kira-kira setelah era industrialisasi 

merata dinegara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Negara-negara maju 

lainya. 

Pendekatan yang dijalani oleh Pembina (pendidik atau 

pembimbing) sebelum ataupun bersamaan dengan usaha kongrit yang 

dilakukan, sangat perlu adanya pengertian dan pemahaman para pendidik 

terhadap remaja, tanpa pengertian dan pemahaman yang dimaksud 

membuka kemungkinan timbulnya akses-akses yang tidak diharapkan. 

Demikian pula dengan akses-akses yang disebut dengan “kenakalan 

remaja” , suatu peristiwa yang hangat hamper setiap tahun. 

Pengertian dan pemahaman Pembina (pendidik dan 

pembimbing)terhadap seluk beluk kejiwaan remaja merupakan hal yang 

tidak dapat ditawar lagi.Satu diantaranya usaha pengertian dan 

pemahaman dimaksud adalah dengan mengetahui dan mengetahui tentang 

pertumbuhan dan perkembangan remaja, khususnya dalam mengantar 

remaja menuju kematangan psikis dan kematangan sosialnya. 

Pada masa remaja berkembang “social cognition” yaitu 

kemampuan untuk memahami orang lain. Remaja memahami orang 

lainsebagai individu yang unik, baik yang mempunyai sikap pribadi, minat 

nilai-nilai maupun perasaannya.Pemahaman inimendorong remaja untuk 
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menjalin hubungan sosial hubungan yang lebih akrab dengan mereka 

(terutama teman sebaya) baik melalui jalinan persahabatan maupun 

percintaan (pacaran). 

Remaja juga dituntut untuk memiliki kemampuan untuk memiliki 

kemampuan penyesuian sosial ini baik dalam lingkungan keluarga,sekolah 

dan masyarakat. Karakteristik penyesuaian sosial remaja di tiga 

lingkungan tersebut menurut (Alexsander A. Schneiders, 1964:452-460 

dalam Yusuf 2011:199) adalah: 

a. Dilingkungan keluarga 

1) Menjalin hubungan yang baik dengan para anggota keluarga. 

2) Menerima otorits orang tua (mau menaati peraturan orang 

tua) 

3) Merima tanggung jawab dan batsan-batasan keluarga/ 

4) Berusaha untuk membantu anggota keluarga, sebagai idividu 

maupun kelompok dalam mencapai tujuanya. 

b. Di lingkungan sekolah 

1) Bersikap respek dan mau menerima peraturan sekolah. 

2) Berpartisi pasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah. 

3) Menjalin persahabatan dengan teman-teman di sekolah. 

4) Bersikap hormat terhadap guru pimpinan sekolah dan staf 

lainya. 

5) Membantu sekolah dalam menetralisasikan tujuan-tujuanya. 

c. Di lingkungan masyarakat 

1) Mengakui dan respek terhadap hak-hak orang lain 

2) Memelihara jalinan persahabatan dengan orang lain 

3) Bersikap simpati dan altruis terhadap kesejahteraan orang 

lain 

4) Bersikap respek terhadap nilai-nilai, hukum, tradisi dan 

kebijakan-kebijakan masyarakat. 

 

Pada masa remaja ini juga berkembang sikap “conformity” yaitu 

kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini, pendapat lain, nilai, 

kebiasaan, kegemaran, atau keinginan orang lain .perkembangan sikap 

konformitas pada remaja dapat memberikan dampak yang positif maupun 
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dampak yang negatif bagi dirinya. Contohnya tidak sedikit remaja 

(terutama dikota besar) yang menjadi pengidap narkotika, minuman keras 

dan bahkan fre sex, karena mereka bergaul dengan kelompok sebaya yang 

sudah biaasa melakukan hal-hal tersebut. 

2. Kenakalan remaja 

Kenakalan remaja juga merupakan salah satu fenomena yang sukar 

diurai saat ini. Kenakalan remaja sangat kontras terlihat, khususnya dikota-

kota besar. Kenakalan remaja lebih identik dengan perilaku yang 

menyimpang, merusak dan susah mematuhi aturan. Karena kenakalan 

remaja pula, sehingga tuntutan untuk bergaulan bebas dengan siapa saja 

sangat tinggi (pergaulan bebas lebih identitik dengan perilaku seks). Hal 

ini dipicu oleh faktor fisik, fisiologis dan psikologis yang belum stabil 

pada usia remaja. Sehingga remaja sangat rentang menjadi pelaku 

sekaligus korban dari pergaulan bebas tersebut. 

Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja merupakan akumulasi 

dari berbagai faktor seperti faktor dari keluarga, lingkungan ataupun sosial 

budaya. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi, karena remaja 

berinteraksi langsung secara intensif dan secara intens mempengaruhi 

remaja dalam bertingkah laku. 

Pada 1974, WHO memberiakan definisi tentang remaja yang lebih 

bersifat konsteptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan tiga kriteria 

yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi sehingga secara lengkap 

definisi tersebut berbunyi sebagai berikut : 
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Remaja adalah suatu masa dimana : 

1. Individu berkembang dari pihak pertama kali ia menunjukan 

tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai 

kematangan seksual 

2. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola 

identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa 

3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang 

penuh pada keadaan yang relatif lebih mandiri (muangman 

dalam Sarwono 2000:9) 

 

Proses penyesuaian diri menuju kedewasaan Remaja awal (early 

adolescence) 

Seorang remaja pada tahap ini masih heran akan perubahan yang 

terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai 

perubahan-perubahan itu, mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru 

cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. 

Kepekaan yang berlebih-lebihan ditambah dengan berkurangnya kendali 

terhadap “ego” menyebabkan para remaja awal ini sulit mengerti dan 

dimengerti orang dewasa. 

Pandangan Aristoteles sampai sekarang masih berengaruh 

padadunia modern kita, antara lain dengan tetap dipakainya batas usia 21 

tahun dalam kitab-kitab hukum diberbagai Negara sebagai atas usia 

dewasa, akan tetapi, yang lebih penting pembicaraan kita tentang jiwa 

remaja adalah pendapat Aristoteles tentang sifat-sifat orang muda yang 

juga masih dianggap benar sampai kerang ini yaitu : 

“Orang- orang muda punya hasrat-harat yang sangat kuat dan 

mereka cenderung untuk memenuhi hasrat itu semuanya tanpe 

membeda-bedakanya.Dari hasrat-hasrat yang ada ditubuh mereka, 

hasrat seksualah yang paling mendesak dan dalam hal inilah 

mereka menunjukan hilangya kontral diri (Mus, 1968: 15)”. 
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Remaja merupakan suatu remaja yang mengalami perubahan dalam 

hubungan sosial yang ditandai dengan berkembangnya minat terhadap 

lawan jenis atau pengalaman pertama dalam bercinta, kegagalan dalam 

hubungan sosial atau bercinta mungkin akan menghambat perkembangan 

berikutnya, baik dalam persahabatan, pernikahan dan berkeluarga. (George 

levinger 2011:186) yaitu: 

“Remaja mulai mengenal minatnya terhadap lawan jenisnya yang 

biasanya terjadi pada saat kontak dengan kelompok, dalam 

interaksi dengan kelompok remaja mulai tertarik pada 

anggotanya.Persaan tertarik atau sikap positif terhadap teman 

dalam kelompok merupakan dasar bagi perkembangan hubungan 

pribadi yang akrab dintara anggotatersebut”. 

 

Kenakalan remaja juga dapat diartiakan sebagai perbuatan dan 

tingkah laku yang merupakan pelanggaran terhadap kesusilaan dan 

menimbulkan persoalan bagi yang lain. Dalam lingkungan sekolah 

kenakalan remaja merupakan sikap yang tercermin dalam perilaku yang 

dianggap menimbulkan masalah dan disekolah dan melanggar aturan 

sekolah. 

Kenakalan remaja yang terjadi disekolah terjadi karena pergaulan 

siswa yang tidak sesuai, menemui kelompok teman yang berbeda sifat, 

sikao dan karakter.Setiap siswa dituntut untuk menyesuaikan dirinya agar 

bisa diterima dan merasa dirinya nayman dalam menjalani 

kehidupanya.Contohnya dalam suatu lingkungan yang sering dihabiskan 

remaja yaitu sebagian besar adalah sekolah, sifat remaja positif maupun 

negatif selain dipengaruhi keluarga dan mesyarakat juga dipengaruhi oleh 

sekolah. 
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Salah satu contoh yang sering terjadi disekolah yaitu bagi beberapa 

remaja menilai baik perbuatan mencontek dalam waktu ujian, dan 

menganggap perbuatan itu sebagai perbuatan yang baik. Satu orang remaja 

tidak dapat megubah norma ataupun moral kelompok dalam 

kelas/sekolahnya. Melarang teman untuk menyontek dapat membuatnya 

tidak diteriama kelompok atau dikucilkan. Kemungkinan yang terjadi 

untuk menghindari konflik tersebut adalah: 

1. Ikut serta mencontek agar tidak terkucilkan dan agar tidak mendapat 

angka nilai yang terlalu rendah dibandingkan temanya dalam ujian 

tersebut 

2. Diam saja dalam arti membiarkan teman menyontek tanpa member 

kritik, sementara dirinaya belajar dengan baik 

3. Aktif berusaha mempengaruhi teman untuk meninggalkan 

kebudayaan menyontek. 

Contoh diatas merupakan contoh suatu pelanggaran siswa terhadap 

sekolah selain itu kenakan remaja yang sering terjadi disekolah yaitu 

karena faktor guru, fasilitas pendidikan norma guru,faktor tersebut juga 

sangan mempengaruhi kenakalan remaja. Terdapat juga faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi kenakalan remaja.Sebab kenakalan remaja yang 

berasal dari lingkungan keluarga yaitu seseorang anak yang kurang 

mendapat perhatian dan kasih saying dari orang tua, kehidupan keluarga 

yang kuarang harmonis juga dapat mempengaruhi terjadinya kenakalan 

remaja. Faktor lain juga terjadi di lingkungan masyarakat yaitu karena juga 
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kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran agama secara konsekuen,masyarakat 

yang kuarang memperoleh pendidikan dan pengaruh norma dari luar juaga 

sangat mempengaruhi kenakalan remaja. 

Pada usia remaja perilaku kenakalan melawan status ini memang 

termasuk perbuatan melanggar hukum, akan tetapi apabila remaja menjadi 

remaja dewasapelanggaran status apabila berlanjut akan mengarah kepada 

perilaku kenakalan remaja yang lebih besar dimasyarakat nantinya. 

Kenakalan remaja yang dimaksud disini adalah perilaku yang 

menyimpang dari atau melanggar hukum . Jensen (1985:417) membagi 

kenakalan remaja menjadi 4 jenis yaitu : 

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: 

perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain-

lain 

2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi : perusakan, 

pencurian, pencopetan, pemerasan 

3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban fdi pihak 

orang lain: pelacuran, penyalah gunaan obat. Di Indonesia 

mingkin dapat jiga dimasukan hubungan seks sebelum menikah 

dalam jenis ini. 

4. Kenakalan yang melawan status : misalnya mengingkari status 

anak sebagai pelajar dengan cara membolos, membantah 

perintah orang tua sebagai mana mestinya degan cara kabur 

dari rumah dan sebagainya. 

 

Dalam hal ini untuk menilai atau mendiagnose kenakalan remaja 

atau remaja hendaknya diperhatikan faktor kesengajaan dan kesadaran dari 

anak itu. Selama anak atau remaja itu tidak tahu tidak sadar dan tidak 

sengaja melanggar hukum dan tidak tau pula apa konsekuensinya maka ia 

data digolongkan sebagai nakal. 
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Seorang Guru juga harus mempunyai pengetahuan tentang 

perkembangan peserta didik, seorang guru akan memberikan harapan yang 

realistis terhadap anak dan remaja, ini adalah penting karena jika terlalu 

banyak yang diharapkan pada anak usia tertentu. Anak mungkin akan 

mengembangkan perasaan tidak mampu jika tidak mencapai standar yang 

diterapkan oleh guru.Dengan demikian betapa besar mempelajari tentang 

sikologi peserta didik bagi guru. Dengan psikologi perkembangan peserta 

didik mungkin guru memberikan bantuan dan pendidikan yang tepat 

sesuai dengan pola-pola dan tingkat perkembangan anak, pengetahuan 

mengenai psikologi perkembangan peserta didik akan dapat menimbulkan 

kesadaran terhadap diri sendiri, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas 

perkembangan dengan baik. 

Kenakalan remaja juga dapat diartiakan sebagai perbuatan dan 

tingkah laku yang merupakan pelanggaran-pelanggaran terhadap 

kesusilaandan menimbulkan persoalan yang lain. Dalam lingkungan 

sekolah kenalan remaja adalah sikap yang tercermin dalam perilaku yang 

dianggap menimbulkan masalah disekolah dan melanggar aturan 

sekolah.Banyak sekali permasalahan yang timbul dalam diri remaja, 

remaja bermasalah wajar yang berkaitan dengan masalah cirri-ciri masa 

remaja, bermasalah mencegah yang beraitan dengan suatu tanda-tanda 

bahaya, dan bermasalah taraf kuat yang mencakup bermasalah yang pasif 

dan bermasalah yang agresif. 
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Masa remaja awal dapat dikatakan kritis sebab dalam masa ini 

remaja akan diharapkan dengan soal apakan dia dapat menghadapi dan 

memecahkan masalahnya atau tidak. Kedaan remaja yang dpat 

mengahadapi masalahnya dengan baik, menjadi modal dasar dalam 

menghadapi masalah-masalah selanjutnya, sampai ia dewasa. Ketidak 

mampuan menghadapi masalah dalam masa ini akan menjadikanya orang 

dewasa yang bergantung. 

Pada masa remaja yang sedang beranjak dewasa perilaku 

menyimpang pada remaja bukanlah termasuk perbuatan yang melanggar 

hukum, akan tetapi apabila remaja ini kelak menjadi dewasa, pelanggaran-

pelanggaran tersebut akan mengarah pada perilaku kenakalan yang lebih 

besar dimasyarakat. Masalah kenakalan remaja bukanlah masalah baru, 

masalah ini sudah sering diperbincangkan sejak berabad-abad yang 

lalu.Perbedaan kenakalan remaja pada setiap masa berbeda dalam versinya 

karena pengaruh lingkungan kebudayaan dan sikap mental masyarakat 

pada masanya.Rentan remaja bermasalah dapat digambarkan dalam tiga 

kategori utama yaitu bermasalah wajar yang berkaitan dengan tanda-tanda 

bahayanya dan bermasalah taraf kuat yang mencakup bermasalah yang 

pasif dan bermasalah yang agresif. 

3.  Penyebab terjadinya kenakalan remaja 

Munculnya kenakalan remaja tersebut, disebabkan oleh berbagai 

faktor, diantaranya berasal dari keluarga. Misalnya, kekerasan yang 

dilakukan oleh orang tua kepada anak, pertengkaran hebat antara kedua 
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orang tua hingga terjadinya perceraian. Hal ini dapat menjadikan anak 

tertekan dan merasa terabaikan. Untuk melampiaskan kekesalan, biasanya 

para remaja berperilaku menyimpang hingga terjun ke pergaulan bebas. 

Kebebasan materi dan pergaulan yang diberikan orang tua juga menjadi 

faktor para remaja yang cenderung konsumtif serta ugal-ugalan. 

Di zaman sekarang ini, peran teknologi sangat mendorong cepat 

terjadinya kenakalan remaja. Seperti halnyakepemilikan alat 

telekomunikasi dan berbagai situs jejaring sudah menjadi mayoritas 

dikalangan remaja. Handphone yang awalnya hanya sebagai alat 

komunikasi, kini meluas menjaring ke berbagai dunia karena dilengkapi 

dengan fitur-fitur yang lengkap seperti internet. Internet disalahgunakan 

remaja untuk mengakses situs-situs yang tidak bermanfaat, seperti melihat 

foto-foto porno, memalsukan data pada jejaring sosial sampai bermain 

game di internet hingga lupa waktu.Penyebab lain yang dapat memicu 

terjadinya kenakalan remaja yaitu pada lingkungan masyarakat dan 

pergaulan remaja itu sendiri. Pengaruh orang disekitarnya yang 

menjerumus ke hal negatif serta perilaku yang tidak baik seperti 

kurangnya solidaritas antar warga, berbicara kotor, tidak sopan, merokok 

sembarangan dan berpacaran di depan umum. Menyebabkan remaja 

mudah mencontoh perilaku itu. Sehingga, perilaku remaja pun 

menyimpang dari kepribadiannya. Tidak adanya aturan yang mengikat 

dalam masyarakat dapat membuat remaja berperilaku seenaknya. 
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Sekolah yang tidak menerapkan aturan secara tegas juga dapat 

membuat remaja semakin rentan terkena efek pergaulan bebas. Guru yang 

kurang sensitif terhadap hal ini juga dapat membuat remaja menjadi 

semakin sulit diperbaiki perlakunya. Demikan juga dengan guru yang 

terlalu keras dalam menghadap remaja yang bermasalah. Bisa jadi, 

bukannya ikut meredam kenakalan mereka, tetapi malah membuat 

kenakalan mereka semakin menjadi parah. 

Seorang remaja bisa berperilaku menyimpang sebagai bentuk 

pelarian karena ia mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran di 

sekolah. Kesulitan ini bersumber pada kemampuan dasar yang kurang 

baik, dimana taraf kemampuannya dibawah rata-rata. Pelajaran yang 

dalam kenyataannya terlalu berat bagi anak menjadi beban yang 

menekannya sehingga ia selalu berada dalam keadaan tegang, tertekan dan 

tidak bahagia.Sangat diharapkan dapat mencapai perkembangan sosial 

secara matang dalam arti dia memiliki penyesuian sosial yang tepat. 

 

4.  Hasil penelitian sebelumnya yang relevan 

a. Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam 

Membina Watak Kewarganegaraan ( SMP N 2 Ajibarang oleh 

Anggit Welas Asih 2009) 

Pendidikan karakter merupakan pendidikan sebuah istilah yang 

semakin hari semakin mendapatkan pengakuan dari masyarakat 

Indonesia saat ini,” terlebih dengan dirasakanya berbagai kepentingan 

hasil pendidikan formal saat ini, semisal korupsi, perkembangan seks 

bebas pada kalangan remaja, narkoba, tawuran , pembunuhan, 
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perampokan dan pengangguran lulusan sekolah menengah ke atas ( 

Kesuma dkk, 2012:4) dengan berbagai permasalahan yang di alami 

oleh 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). 

b. Peran Guru Pendidikan Kewarganegraan Dalam Mencegah 

Kenakalan Remaja ( studi deskriptif di SMK Negeri 3 

Purwokerto) oleh Felistya Baeti Aprili Janah 2009  

Dalam proses pembelajaran peserta didik memerlukan pergaulan 

dengan individu maupun kelompok-kelompok. Dari proses pergaulan 

itu akan membentuk kepribadian peserta didik, karena itu perlu 

adanya proses interaksi yang baik agar proses pendidikan berjalan 

lancar  

Masa remaja sebagai pencarian jati diri menjadikan lingkup 

ruang pergaulanya sebagai tempat untuk mengekspresikan dirinya 

agar diakui keberadaanya oleh individu lain. Seperti yang tercantum 

dalam UU No 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. 
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