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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003: 

―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 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara‖. 

Karena itu, diperlukan pemahaman yang menyeluruh dari para guru mengenai 

kepribadian dan karakter kuat bangsa Indonesia agar tugas mendidik dan 

memberikan pengajaran bisa memasukkan nilai-nilai karakter bangsa 

tersebut. 

Kata karakter sudah sering disebutkan dan dipahami arti harfiahnya oleh 

orang banyak, namun pada kenyataanya masih banyak diantara kita yang 

mengabaikannya. Karakter itu perlu dengan sengaja dibangun, dibentuk, 

ditempa, dan dikembangkan serta dimantapkan. Dalam pembangunan 

karakter, paling tidak ada empat koridor yang perlu dilakukan (soemarno, 

2008:28), yaitu : 

1. Internalisasi tata nilai 

2. Menyadari mana yang boleh dan mana yang tidak boleh (The does and 

the don’ts) 

3. Membentuk kebiasaan (Habit forming) dan 

4. Menjadi teladan (Role model) sebagai pribadi berkarakter. 
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Namun kenyataan dalam perjalanan pendidikan nasional, rancangan yang 

begitu utuh, menyeluruh, dan terpadu ternyata hanya menitikberatkan pada 

pengembangan pengetahuan dan keterampilan tetapi mengabaikan masalah 

pembinaan watak. Hal ini berawal dari ketiadakanya pendidikan budi pekerti 

dilanjutkan dengan yang disebut competence based curriculum.  

Pada saat ini kita dapat merasakan bahwa pendidikan hanya mampu 

menghasilkan dan menampilkan banyak orang pandai, tetapi bermasalah 

dengan hati nuraninya dan yang tampak dalam penampilan dan kinerjanya 

(karakter dan jati dirinya). Herbert Spencer, Seorang Filsuf Inggris, 1820-

1903 dalam Soemarno Soedarso(2008:23-24), menyatakan : Education has 

for its object the formation of character. Yang artinya : Sasaran pendidikan 

adalah membangun karakter. The great aim of education is not knowledge but 

action. Yang artinya : Tujuan utama pendidikan bukanlah pengetahuan tetapi    

penampilan atau tindakan. 

Berdasarkan uraian di atas, kita pahami bahwa karakter harus 

diwujudkan melalui nilai-nilai moral yang dipatrikan untuk menjadi semacam 

nilai instrinsik dalam diri manusia dan mewujud dalam suatu system daya 

juang yang akan melandasi pemikiran sikap dan perilaku manusia. Karakter 

tentu tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus kita bentuk, kita 

tumbuhkembangkan, dan kita bangun secara sadar dan sengaja.  

Berkaitan dengan penjelasan tersebut di atas sudah saatnya bahwa 

pendidikan karakter dimasukan ke dalam pendidikan kewarganegaraan, hal 

ini sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tersirat 

dan tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.   
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Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan sangat lah penting agar 

dapat menjadi pedoman dalam hidup dan di dalam hidup bermasyarakat. 

Pendidikan kewarganegaraan yang berisikan tentang semual hal mengenai 

kesopanan , tata krama, etika , adat istiadat dan juga hukum memang sangat 

penting di pelajari karena dapat menambah wawasan setiap siswa maupun 

masyarakat yang mempelajarinya agar tidak menyimpang dari norma-norma 

hukum maupun norma-norma lain yang berlaku di Indonesia, sehingga 

pembelajaran Kewarganegaraan disatuan pendidikan sangatlah penting untuk 

membentuk bangsa yang bermartabat. Karakter tidak datang dengan 

sendirinya, tetepi harus dibangun dan dibentuk serta dimantapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Namun pada era sekarang ini, pembahasan mengenai 

pendidikan karakter atau pendidikan yang berbasis pada pembangunan 

karakter siswa menjadi wacana yang ramai dibicarakan di dunia pendidikan 

maupun di kalangan masyarakat umumnya. Gejala-gejala kesenjangan yang 

terdapat di lapangan dengan banyak penyimpangan yang terjadi seperti 

meningkatnya kekerasan dikalangan remaja, semakin rendah rasa tidak 

hormat kepada orang tua, guru dan figur lainnya, ketidak jujuran, penggunaan 

bahasa yang memburuk, penurunan etos kerja, menurunnya rasa tanggung 

jawab individu sebagai warga negara, meningginya perilaku merusak diri dan 

lain sebagainya. Hal tersebut merusak karakter yang ada pada diri setiap 

individu dan ini akan menjadi masalah yang sangat besar bagi bangsa ini, 

karena karakter bangsa menentukan majunya negara tersebut. Permasalahan 

ini perlu perhatian yang serius dari berbagai pihak dan perlu upaya untuk 
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memperbaiki dan membangun karakter melalui pendidikan. Persoalan  

karakter bangsa menjadi sorotan publik, terutama bagi masyarakat luas 

mengenai berbagai aspek kehidupan. Berkenaan dengan karakter ini pula 

timbul kerisauan di kalangan masyarakat terhadap perilaku yang 

menyimpang. Penyimpangan ini muncul karena kurangnya kesadaran siswa 

akan arti penting dari pendidikan karakter itu sendiri. Berdasarkan hasil 

observasi tanggal 22 februari 2013 dari data buku pelangaran siswa, menurut 

Guru BK Ibu Tarsini, S.Pd, 25 % siswa SMA Negeri 1 Rawalo masih ada 

yang bererilaku yang tidak baik, seperti sebagian siswa masih banyak yang 

tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang dicanangkan oleh sekolah sehingga 

pendidikan karakter menjadi kurang maksimal, selain itu kurang rasa 

hormatnya siswa kepada orang yang lebih tua (guru)  dan sebagian siswa 

tidak menaati peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah.  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang implementasi pendidikan karakter di SMA 

Negeri 1 Rawalo Kabupaten Banyumas. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, secara umum permasalahan 

yang menjadi inti masalah dalam penelitian ini adalah ―Bagaimana 

implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan‖. 
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Dari rumusan masalah tersebut maka untuk memberikan arahan yang 

jelas dan pasti dalam melaksanakan penelitian, kemudian peneliti 

merumuskan pertanyaan penelitian yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran 

pendidikan kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Rawalo? 

2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 

mengimplementasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 

pendidikan kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Rawalo? 

3. Bagaimana upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi hambatan-

hambatan implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran 

kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Rawalo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, 

menganalisis dan mengkaji secara mendalam tentang implementasi 

pendidikan karakter dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 

Kemudian untuk lebih spesifikasinya peneliti membagi tujuan penelitian 

menjadi 3, diantaranya adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran 

pendidikan kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Rawalo? 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 

mengimplementasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 

pendidikan kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Rawalo? 

Implementasi Pendidikan Karakter..., Indra Lukita, FKIP UMP, 2013



6  

3. Untuk mengetahui upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi hambatan-

hambatan implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran 

kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Rawalo? 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Sebagai bahan untuk pengembangan disiplin ilmu yang ditekuni 

penulis yaitu Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas 

Muhammadiyah purwokerto, memberi manfaat bagi dunia pendidikan 

khususnya dalam bidang pengembangan pendidikan yang berbasis 

karakter, memberikan sumbangan khasanah ilmu pada Fakultas 

Keguruan dan Ilmu pendidikan serta memberi gambaran secara lengkap 

mengenai implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran 

pendidikan kewarganegaraan, menjadi bahan masukan bagi 

pengembangan kurikulum dalam penyempurnaan pembelajaran 

pendidikan kewarganegaraan yang berkarakter yang bisa menumbuh-

suburkan kesadaran para siswa akan arti pentingnya pendidikan karakter 

pada masa kini dan masa datang. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Siswa 

Dapat memberi motivasi kepada siswa SMA Negeri 1 Rawalo 

akan pentingnya pendidikan karakter, khususnya pada pendidikan 

kewarganegaraan. 
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b. Bagi Guru 

Memberikan input kepada para pendidik di SMA Negeri 1 

Rawalo dalam mengarahkan terbangnya pendidikan karakter siswa 

dan sebagai saran bagi guru dalam memperkaya materi pendidikan 

kewarganegaraan. 

c. Bagi Sekolah 

Diharapkan menjadi bahan input bagi sekolah SMA Negeri 1 

Rawalo dalam melaksanakan segala kebijakan apa yang lebih 

mengarah pada pembentukan sikap dan perilaku terutama dalam 

pembentukan karakter siswa. 

d. Bagi Akademis 

Sebagai bekal ilmu bagi peneliti dalam melaksanakan tugas 

sebagai tenaga pendidik serta memberikan manfaat yang besar dalam 

melatih berfikir ilmiah melalui penelitian. 
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