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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Bekalang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yamg memiliki 

bermacam-macam suku, budaya, ras dan agama.  Banyaknya suku, budaya, ras 

dan agama yang ada di dalam masyarakat Indonesia membuat negara ini menjadi 

negara yang multikultural. Walaupun masyarakat Indonesia multikultural, 

memiliki segudang perbedaan antar masyarakatnya namun bangsa Indonesia 

memiliki dasar negara yang kuat yang dapat menyatukan perbedaan itu semua 

dengan pedoman Bhineka Tunggal Ika. 

Bhineka Tunggal Ika memiliki artian bahwa walaupun berbeda-beda tetap 

satu jua, masyarakat Indonesia memiliki tujuan yang sama yaitu untuk 

memajukan bangsa Indonesia. Bukan hal mudah untuk mencapai cita-cita bangsa 

Indonesia, salah satu permasalahan yang terjadi pada era sekarang  dan ada di 

sekitar lingkungan masyarakat  terutama di sekolah adalah kenakalan remaja atau 

kenakalan siswa. Salah satu kenakalan siswa yang dilakukan yaitu kenakalan 

siswa dalam melanggar tata tertib. Salah satunya yaitu tata tertib sekolah. 

Pelanggaran- pelanggaran siswa dalam mematuhi tata tertib sekolah merupakan 

permasalahan awal yang apabila tidak diluruskan dan ditangani dengan benar 

dapat berdampak buruk dalam pembentukan karakter yang baik, guna kemajuan 

generasi muda yang bangsa Indonesia. Banyaknya pelanggaran-pelanggatan 

aturan yang dilakukan oleh siswa di Indonesia cukup memperihatinkan, di 
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wilayah kabupaten Banyumas dan sekitarnya terdapat beberapa pelanggaran siswa 

sekolah diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 Kenakalan Siswa 

Tanggal  Wilayah Keterangan 

27 Oktober 2017 Cilacap  38 pelajar terjaring razia oleh Satpol PP saat 

bolos sekolah (satelitpost.com) 

19 Oktober 2017 Purbalingga 5 siswa terjaring oleh Satpol PP saat bolos 

sekolah (satelitpost.com) 

Januari 2015 Banjarnegara 4 Siswa SMP di Banjarmangu tertangkap 

tangan mabuk-mabukan  

(Radar Banyumas.com) 

 

Berdasarkan dari beberapa peristiwa tersebut mencerminkan bahwa yang 

tidak seharusnya terjadi pada remaja sekolah atau siswa, terjadi sebagai bentuk 

pelanggaran–pelanggaran siswa terhadap aturan sekolah yang merupakan bentuk 

kenakalan siswa atau remaja dan dapat dikatakan sebagai pelanggaran- 

kedisiplinan siswa dalam mematuhi tata tertib sekolah. Seperti yang dikatakan 

oleh Fadil Fauzi dkk (2013-2) bahwa , 

”Di era globalisasi saat ini seiring kemajuan teknologi, nilai-nilai 

kesopanan, budi pekerti seakan telah diabaikan. Yang mengakibatkan prilaku 

yang peserta didik menyimpang dan sampai melakukan tindak kriminal. Hal 

ini dikarenakan krisis karakter bangsa.”  

 

Kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi batas yang sewajarnya. 

Banyak anak dibawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, freesex, dan 

terlibat banyak tindakan kriminal lainnya. Fakta ini sudah tidak dapat diungkuri lagi, 

anda dapat melihat brutalnya remaja jaman sekarang. Meningkatnya tingkat kriminal 

di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi banyak juga dari 

kalangan para remaja. Tindakan kenakalan remaja sangat beranekaragam dan 

bervariasi dan lebih terbatas jika dibandingkan tindakan kriminal orang dewasa. 

Selain pelanggaran  pelanggaran yang terjadi di daerah sekitar Banyumas, 

pada penelitian ini berdasarkan studi awal yang telah dilakukan di SMP N 4 

Sumbang dengan menemui guru Pendidikan Kewarganegaraan. Diantaranya, 

melompat jendela, terlambat datang ke sekolah, dan baju dikeluarkan masih dapat 
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dijumpai di SMP N 4 Sumbang. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel. 1.2 Pelanggaran Siswa Tahun 2017 

No

.. 

Jenjang Kelas Jenis Pelanggaran Banyaknya 

1 Kelas 7 Berkelahi  

Terlambat datang ke sekolah 

2 

30 

2 Kelas 8 Lompat Jendela 

Terlambat 

Atribut Seragam Tidak Lengkap 

2 

60 

5 

3 Kelas 9 Terlambat 25 

Sumber : dokumen sekolah Tahun 2017 

Pelanggaran–pelangggaran tersebut berbanding terbalik dengan tata tertib 

sekolah yang sudah terlihat sangat baik, dan berbanding terbalik dengan 

pengertian disiplin, menurut Listyarti (2012:6) disiplin merupakan tindakan yang 

menunjukan perilaku patuh dan tertib pada berbagai ketentuan peraturan. Dari 

pengertian disiplin tersebut di ketahui disiplin adalah mematuhi segala peraturan 

dan ketentuan dalam hal ini di sekolah adalah tata tertib sekolah.  

  Hal yang sama seperti apa yang diungkapkan oleh Listyarti diatas,di 

ungkapkan oleh Good’s (Rachmawati dan Daryanto, 2013:38) mengartikan 

disiplin sebagai 1) proses atau hasil pengarahan atau pengendalian keinginan, 

dorongan atau kepentingan guna mencapai maksud atau mencapai tindakan yang 

lebih baik. 2) mencari tindakan terpilih dengan ulet, aktif dan diarahkan sendiri 

sekalipun menghadapi rintangan. 3) pengendalian perilaku secara langsung dan 

otoriter dengan hukuman atau hadiah. 4) pengekangan dorongan dengan cara yang 

tak nyaman dan bahkan menyakitkan. 

Beberapa pengertian disiplin diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin 

adalah ketaatan dan ketetapan pada suatu aturan yang dilakukan secara sadar 
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tanpa adanya dorongan atau paksaan dari pihak lain atau suatu keadaan dimana 

sesuatu itu berada dalam tertib, teratur dan semestinya serta tiada suatu 

pelanggaran–pelanggaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Peraturan 

yang dimaksud adalah tata tertib sekolah, tata tertib di sekolah dibuat dengan 

tujuan untuk membentuk karakter bangasa terutama karakter disiplin agar menjadi 

warga negara yang baik dan dapat memajukan bangsa Indonesia. 

Salah satu cara bangsa Indonesia dalam melakukan pembentukan watak 

atau karakter warga negara suatu bangsa dapat melalui sarana berupa pendidikan, 

pendidikan merupakan sarana utama yang sangat penting dalam usaha 

membangun, mengembangkan dan memajukan negara. Dalam Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 tepatnya pada pasal 1 

menyebutkan “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”. Dalam pengertian tersebut 

pendidikan harus bisa mengembangkan dan menghasilkan peserta didik atau 

warga negara yang memiliki kemampuan dalam hal keagamaan, pengendlian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan lainnya yang 

diperlukan dalam masyarakat, bangsa dan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, 

Pendidikan Kewarganegaraan identik dengan mata pelajaran yang ingin 

membentuk seseorang atau peserta didiknya untuk menjadi warga negara yang 
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baik. Pembentukan dan  pengembangan karakter peserta didik juga menjadi salah 

satu bidang kajian Pendidikan Kewarganegaraan. 

Pendidikan Kewarganegaraan terbukti merupakan mata pelajaran wajib 

yang harus ada disetiap jenjang dan bentuk pendidikan yang ada di  Indonesia, hal 

ini tercantum di dalam Pasal 37 Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional No 

20 tahun 2003 ayat (1) yang menyebutkan “Kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; 

c. bahasa; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. 

seni dan budaya; h. pendidikan jasmani dan olahraga; i. keterampilan/kejuruan; 

dan j. muatan lokal.” Dan pada ayat (2) menyebutkan “Kurikulum pendidikan 

tinggi wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; dan 

c. Bahasa”.  

Perntayaan di atas seperti apa yang diungkapkan oleh Nurul Fajar dan 

Kartikawati (2012:10-11)  sebagai berikut  

“Pendidikan Kewarganegaraan  menjadi langkah strategis karena pada 

dasarnya PKn memiliki peran sebagai wahana pedagogis pembangunan 

watak atau karakter. Secara makro PKn juga merupakan wahana sosio-

pedagogis pencerdasan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan konsepsi 

fungsi pendidikan nasional yaitu membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dalam konteks pencapaian tujuan pendidikan nasional, PKn secara 

substantif-pedagogis menyentuh semua esensi Esa, ahlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab. PKn sebagai pendidikan nilai 

memiliki kontribusi terhadap semua substansi tujuan pendidikan nasional 

tersebut,terutama dalam terciptanya smart and good citizen.” 

 

Pernyataan di atas menunjukan bahwa memang pada dasarnya Pendidikan 

Kewarganegaraan berperan atau berhubungan pendidikan karakter. Yang sesuai 
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dengan tujuan pendidikan nasional mulai dari iman dan takwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, karena selain itu Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata 

pelajaran yang memiliki tiga komponen yaitu civic knowlegde, civic skills dan 

civic dispositions yang bertujuan membentuk warganegara yang baik. Menurut 

Hariyanto (2013:7), yang dimaksud civic knowledge adalah kemampuan dan 

kecakapan yang terkait dengan materi inti pendidikan kewarganegeraan yang 

berupa demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani. Civic skills yaitu 

kemampuan dan kecakapan mengartikulasikan keterampilan kewargaan seperti 

berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, melakukan kontrol 

terhadap penyelenggaraan negara dan penerintahan, sedangkan yang dimaksud 

dengan civic dispositions merupakan kemampuan dan kecakapan yang terkait 

dengan kesadaran dan komitmen warga negara antara lain kesetaraan gender, 

toleransi, kemajemukan dan lain-lain. 

Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Hariyanto, menurut Cholisin 

(Sulistyo dan Marzuki, 2014:5) Good citizen dapat diwujudkan dengan 

memperhatikan 3 aspek penting yakni pengetahuan, skill dan karakter 

kewarganegaraan. Dalam PKn paradigma baru terdapat pengetahuan 

kewarganegaraan (civic knowledge) yang berbasis pada keilmuan yang jelas dan 

relevan bagi masyarakat demokratis, ketrampilan kewarganegaraan (civic skills), 

serta karakter kewarganegaraan (civic dispositions) yang mampu mengembangkan 

pembangunan karakter bangsa, pemberdayaan warga negara dan masyarakat 

kewargaan. Dari paradigma tersebut, pengembangan komponen pengetahuan 
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(civic knowledge) dan ketrampilan kewarganegaraan (civic skill) sesungguhnya 

menjadi basis bagi terbentuknya karakter. 

Di sisi lain, tujuan PKn sebagaimana tertuang dalam lampiran 

Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi adalah agar peserta didik 

memiliki kemampuan:  

1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan.  

2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak 

secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara, serta anti-korupsi.  

3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat 

hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.  

4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia 

secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi.  

Berdasarkan beberapa tujuan di atas dapat dikatakan bahwa PKn 

sesungguhnya mengemban tugas yang sangat penting dalam pembentukan 

karakter warga negara melalui pendidikan di sekolah yang diwujudkan sesuai 

dengan karakter masyarakat Indonesia. Dengan tujuan tersebut, secara nyata PKn 

dapat dikatakan memegang peran strategis dalam pendidikan karakter khususnya 

menjadikan warga negara Indonesia menuju good citizenship. Seperti apa yang di 

jelaskan oleh Susiatik (2013:11) dalam penelitianya mengungkapkan “secara 
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praktik memang ada pengaruh signifikan pemberian materi pembelajaran PKn 

terhadap pembentukan karakter siswa, namun sebetulnya tidak hanya pada 

pemberian materi pembelajaran PKn yang dapat memberikan sisipan materi 

pembentukan karakter anak. Pengaruh pemberian materi pembelajaran PKn 

terhadap pembentukan karakter siswa adalah menjadikan PKn sebagai mata 

pelajaran yang mampu membentuk kebiasaan yang baik, agar senantiasa menjaga 

perilaku yang baik” 

Menyimak tujuan PKn di atas, dapat diketahui bahwa PKn memiliki tiga 

fungsi pokok yakni sebagai wahana pengembangan warga negara yang 

demokratis yaitu berfungsi mengembangkan kecerdasan warga negara (civic 

intellegence), berfungsi dalam membina warga negara yang memliki sikap 

tanggung jawab (civic responsibility) serta berfungsi dalam mendorong warga 

negara untuk berpaeran serta dengan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan (civic 

participation). Tiga kompetensi warga negara tersebut dianggap sejalan dengan 

tiga komponen pendidikan kewarganegaran yaitu pengetahuan kewarganegaraan 

(civic knowledge), ketrampilan kewarganegaraan (civic skill), dan karakter 

kewarganegaraan (civic disposition) (Winarno, 2014: 19). 

Dari uraian di atas, Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

merupakan salah satu mata pelajaran atau pembelajaran yang andil bagian dalam 

membangun karakter kesadaran kedisiplinan siswa atau peserta didik di sekolah. 

Komponen pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus bisa membangun 

kesadaran siswa untuk mematuhi tata tertib sekolah. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka secara umum yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ”Seberapa besar pengaruh 

positif yang signifikan antara variabel Pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan  (X) terhadap kedisiplinan (Y) di SMP N 4 Sumbang ?” 

C. Tujuan Penelitian  

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Kedisiplinan di SMP N 4 

Sumbang. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

pembelajaran PKn terhadap kedisiplinan  di SMP N 4 Sumbang. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan dari penelitian ini, adapun manfaat 

yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu Pendidikan 

Kewarganegaraan. Selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

studi lanjut yang relevan dan bahan kajian ke arah pengembangan penelitian PKn. 

Dan juda dapat digunakan untuk mengembangkan tingkat kedisiplinan siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ketrampilan lebih lanjut, 

pengetahuan dan penerapan sikap sebagai pengajar/pendidik untuk 
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mengajarkan peserta didiknya menjadi warga negara yang baik dan taat 

hukum, sebagai acuan  untuk dapat melakukan kegiatan penelitian 

selanjutnya. Serta bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan bahan studi lanjutan untuk menggali kajian-kajian penelitian PKn. 

b. Bagi siswa 

Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat memberikan pemahaman 

tentang pentingnya Kedisiplinan. Secara tidak langsung siswa diajarkan untuk 

memiliki sikap patuh terhadap peraturan yang ada. 

c. Bagi Guru 

Penelitian ini memberikan pengalaman yang bermanfaat dalam memberikan 

materi pembelajaran sebagai acuan dalam meningkatkan pembentukan 

karakter siswa. 

d. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pihak sekolah agar lebih 

berperan dalam meningkatkan karakter kedisiplinan siswa. 
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