
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi setiap insan manusia. 

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun non formal. Setiap 

pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan proses pembelajaran. Di dalam proses 

pembelajaran, guru mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. Pendidikan juga sangat penting peranannya dalam 

kehidupan dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan.  

Perkembangan pendidikan tidak terlepas dari kecenderungan globalisasi 

yang mempengaruhi kehidupan manusia. Pendidikan akan berkembang sesuai 

IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Jika pendidikan suatu negara statis, 

maka kualitas sumber daya manusia akan kalah bersaing dengan negara lain. 

Salah satu upaya untuk melaksanakan pendidikan sebagaimana diharapkan, 

pemerintah mengeluarkan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Pada pasal 12 undang-undang tersebut tersebut dinyatakan bahwa dalam 

proses pembelajaran disemua jenjang dan satuan pendidikan di Indonesia, 

diwajibkan memuat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.  

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran 

yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial 

kultur, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang 

cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 
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Sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diselenggarakan disetiap jenjang 

pendidikan, PKn memiliki visi dan misi sebagai pedoman pelaksanaan dalam 

proses pembelajaran. Adapun visi dan misi PKn tersebut adalah sebagai berikut:  

menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan 

semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasarakat, berbangsa, dan 

bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Misi dari Pendidikan Kewarganegaraan ialah meng-

hindarkan Indonesia dari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-

hak warga negara untuk menjalankan prisip-prinsip demokrasi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (BSNP, 2006:155). 

 

Dengan memperhatikan visi dan misi tersebut di atas, diharapkan melalui 

pelaksanaan pembelajaran PKn mampu menciptakan dan membentuk warga 

negara yang memiliki kepribadian dan karakter dalam hidup bermasyarakat yang 

sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia.  

Selaras dengan visi dan misi Mata Pelajaran PKn tersebut di atas, PKn pada 

hakikatnya dimaksudkan untuk membentuk warga negara yang baik dan 

bertanggung jawab sebagai wujud perilaku dalam setiap kehidupan berdasarkan 

nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Pancasila. Berdasarkan 

Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, yang termuat dalam 

lampiranya dijelaskan bahwa tujuan PKn pada siswa sekolah ialah sebagai 

berikut: 

1. Agar peserta didik memiliki kemampuan berfikir 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 

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa-bangsa lainya 
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4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi (BSNP, 2006:155-156). 

 

Berdasarkan tujuan tersebut, PKn diharapkan mampu membentuk  peserta didik 

untuk memiliki wawasan kebangsaan, kesadaran bernegara dan optimalisasi 

pembentukan karakter dalam kehidupan bersama, serta sikap dan perilaku cinta 

tanah air yang bertanggungjawab. 

Di dalam mata pelajaran PKn setiap muatan materi yang terkandung di 

dalam kurikulumnya, diharapkan mampu memberikan kesadaran dalam diri setiap 

siswa untuk patuh dan taat terhadap negara sebagai wujud pembentukan karakter 

bangsa yang dicita-citakan. Kurikulum PKn memuat aspek-aspek yang menjadi 

acuan terhadap perilaku dan kebiasaan siswa dalam kehidupan bersama, supaya 

memiliki rasa taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Materi-materi yang terdapat dalam kurikulum PKn diantaranya meliputi 

norma dalam kehidupan bersama, proklamasi kemerdekaan dan konstitusi 

pertama, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, kemerdekaan 

mengemukakan pendapat. Materi tersebut diharapkan mampu memberikan 

kesadaran dalam diri siswa untuk mematuhi peraturan yang berlaku, dengan 

berlatih taat peraturan sejak dini diharapkan dapat terbiasa, sehingga tanpa 

dipaksa siswa akan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa materi yang ada dalam buku Pendidikan 

Kewarganegaraan, sabagai sarana untuk memberikan penanaman pendidikan 

karakter sejak dini terhadap siswa dan siswi di sekolah. 
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Keberhasilan pembentukan karakter dalam pelaksanaan pembelajaran PKn 

pada siswa di sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya 

buku ajar. Di dalam setiap buku ajar PKn sudah  semestinya memuat materi-

materi tentang penanaman dan pengembangan karakter sesuai muatan kurikulum. 

Setiap materi dalam buku ajar semestinya juga disesuaikan dengan tingkat atau 

jenjang pendidikan di sekolah. Dengan demikian buku ajar yang dijadikan kajian 

penelitian ini, tentu juga memuat materi yang disesuaikan dengan kurikulum, 

khususnya pendidikan karakter.  

Pendidikan karakter dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan intra kurikuler 

maupun ekstra kurikuler. Strategi dalam pendidikan karakter dapat dilakukan 

melalui sikap-sikap berikut: 

1. Keteladanan 

2. Penanaman kedisiplinan 

3. Pembiasaan 

4. Menciptakan suasana yng kondusif 

5. Integrasi dan internalisasi (Hidayatullah, 2010:43). 

 

Lembaga pendidikan yaitu sekolah mempunyai peranan penting dalam 

pembentukan karakter. Tanpa karakter seseorang dengan mudah akan menyakiti 

dan menyengsarakan orang lain. Karakter yang terbangun diharapkan akan 

mendorong setiap manusia untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan hati nurani. 

Cerminan pendidikan karakter di sekolah melalui mata pelajaran PKn. 

Pendidikan karakter menurut  Megawangi “sebuah usaha untuk mendidik anak-

anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang 

positif kepada lingkungan” (Kesuma, Chepi Triatna dan Johar Permana, 2011:5). 
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Mata Pelajaran PKn di Kelas VII terdapat beberapa materi pelajaran, dengan 

adanya materi tersebut diharapkan peserta didik dapat membangun karakter. 

Nilai-nilai karakter pada setiap materi yang ada di dalam buku PKn Kelas VII 

diantaranya disiplin dan memiliki tanggungjawab.  

Penanaman dan pengembangan pendidikan karakter pada siswa dapat 

dilakukan dalam pendidikan formal dan non formal. Pendidikan karakter dalam 

pendidikan non formal dilakukan di lingkungan keluarga dan masyarakat, 

sedangkan dalam pendidikan formal dapat dilakukan di sekolah semua itu dimak-

sudkan untuk dapat menciptakan generasi muda yang sadar sebagai warga negara 

yang harus patuh pada hukum. PKn sebagaimana amanat kurikulum harus 

menghasilkan perubahan prilaku yang lebih matang secara psikologis dan sosio-

kultural, khususnnya sebagai warga negara yang sadar hak dan kewajibanya.  

Sekolah sebagai lembaga formal dalam penyelenggaraan pendidikan di 

Indonesia, merupakan sarana yang ideal bagi pemerintah untuk mensosialisasikan 

penanaman pendidikan karakter di kalangan generasi muda sebagai penerus 

bangsa. Penanaman pendidikan karakter di era globalisasi sekarang ini harus 

sudah terintegrasi disetiap mata pelajaran tidak terkecuali dalam mata pelajaran 

PKn. Departemen pendidikan sebagai wakil pemerintah dalam mengkoordinir 

dalam dunia pendidikan di Indonesia, melalui PKn diharapkan mampu mereali-

sasikan pendidikan karakter untuk dapat termuat dalam setiap buku ajar disemua 

jenjang pendidikan formal. 
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 Penanaman pendidikan karakter pada peserta didik, khususnya di sekolah 

Menengah Pertama (SMP), selain dipengaruhi oleh guru sebagai penyampai 

materi, juga ditentukan oleh muatan materi dalam buku teks yang menjadi 

pedoman peserta didik. Proses pembelajaran PKn di sekolah merupakan salah satu 

sarana penanaman nilai-nilai pendidikan karakter. Pelaksanaan penanaman 

pendidikan karakter pada buku pelajaran PKn di sekolah hendaknya mengacu 

pada pedoman dan sumber-sumber tertentu, misalnya buku ajar dan sumber buku 

lainya. Tujuan pengunaan buku ajar tersebut agar materi-materi yang disampaikan 

lebih terarah dan sesuai dengan jenjang pendidikan, dengan demikian siswa akan 

lebih mudah menerima dan mengerti tentang apa yang diajarkan.  

Buku ajar sebagai sumber pembelajaran  di sekolah, kualitasnya tidak boleh 

diabaikan, karena akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pelaksanaan 

pembelajaran. Kualitas dalam buku ajar yang digunakan dapat dilihat dari isi, 

materi yang terkandung di dalam buku, dan kesesuaian materi dengan kurikulum. 

Kualitas buku ajar yang telah diterbitkan, setidaknya dipengaruhi beberapa faktor, 

di antaranya ialah sebagai berikut: 

1. Faktor penulis buku, kemampuan penulis yang meliputi penguasaan 

materi dan kemampuan menguraikan yang dimiliki oleh seorang penulis 

atau pengarang buku ajar. 

2. Faktor kepentingan penerbit, kondisi fisik buku, dengan tebal tipisnya 

buku, akan mempengaruhi biaya produksi seperti proses percetakan dan 

penghematan bahan-bahan, sehingga akan mempengaruhi cakupan isi 

materi dalam buku ajar. 

3. Faktor muatan kurikulum, seharusnya dalam menyusun buku ajar harus 

sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah, seperti 

yang telah diuraikan di atas, tapi karena dipengaruhi oleh dua faktor 

penulis dan penerbit maka muatan buku bisa kurang sesuai dengan 

kurikulum yang telah ditentutkan (http://etd.eprints.ums.ac.id). 

 

http://etd.eprints.ums.ac.id/
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Uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan buku ajar, 

mulai dari penulisan hingga penerbitan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

sehingga dapat mempengaruhi kualitas dari buku ajar, yang dapat ditinjau dari 

segi kesesuaian dengan kurikulumnya, isi, materi dan kejelasanya.    

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang “Muatan dan 

Pelaksanaan Pendidikan Karakter (Analisis Isi pada Buku Pendidikan Kewarga-

negaraan yang Digunakan Kelas VII Karangan Saptono di SMP Negeri 3 

Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian harus 

mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Dengan adanya, perma-

salahan yang jelas maka proses pemecahannya akan terarah dan terfokus. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana muatan pendidikan karakter dalam buku Pendidikan Kewarga-

negaraan kelas VII karangan Saptono yang digunakan di SMP Negeri 3 

Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011? 

2. Bagaimana pelaksanaan penanaman pendidikan karakter dalam proses pembe-

lajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII di SMP Negeri 3 Kartasura, 

Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan muatan pendidikan karakter dalam buku Pendidikan 

Kewarganegaraan Kelas VII karangan Saptono yang digunakan di SMP Negeri 

3 Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011. 

2. Untuk menggambarkan pelaksanaan penanaman pendidikan karakter dalam 

proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII di SMP Negeri 3 

Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan pendidikan yang berkaitan dengan muatan buku 

ajar Pendidikan Kewarganegaraan. 

b. Untuk memecahkan permasalahan pendidikan yang berkaitan dengan 

muatan buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan. 

c. Untuk memaparkan muatan buku tentang pendidikan karakter yang 

terkandung dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk siswa kelas VII 

SMP. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

1) Menambah pengetahuan tentang pendidikan karakter yang terdapat pada 

buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII.  

2) Memotivasi siswa untuk memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur. 
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b. Manfaat bagi guru 

1) Untuk menambah wawasan guru dalam mengembangkan materi yang 

ada dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan sabagai pendidikan 

karakter. 

2) Sebagai wawasan guru dalam mematuhi peraturan sekolah. 

3) Menanamkan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran Pendi-

dikan Kewarganegaraan Kelas VII. 

c. Manfaat bagi sekolah 

1) Untuk mengembangkan pendidikan karakter pada siswa sekolah 

menengah pertama. 

2) Untuk memperbaiki penanaman pendidikan karakter pada siswa sekolah 

menengah pertama. 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah merupakan “suatu penjelasan istilah yang diambil dari kata-

kata kunci dalam judul penelitian” (Maryadi dkk., 2010:11). Adapun istilah-istilah 

yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Muatan 

Menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional (2005:757), dirumuskan bahwa muatan adalah “1 barang yang diangkut 

dengan kendaraan; 2 isi (kapal dan sebagainya); 3 fis jumlah listrik positif atau 

jumlah negatif yang ada dalam benda”. 
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2. Pendidikan 

Menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional (2005:263), dirumuskan bahwa pendidikan artinya “proses pengubahan 

sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan 

mendidik”. 

3. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter dalan setting sekolah sebagai “pembelajaran yang 

mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang 

didasarkan pada suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh sekolah” (Kesuma, Chepi 

Triatna dan Johar Permana, 2011:5). 

4. Muatan dan Pelaksanaan Pendidikan Karakter 

Muatan dan pelaksanaan pendidikan karakter merupakan isi mangenai 

penanaman dan pelaksanaan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII Sekolah Menengah Pertama.  

 


