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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sangat diperlukan untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Dengan pendidikan bangsa ini akan cerdas dalam berpikir, dan bijak 

dalam bertindak. Agar cerdas dalam berpikir, dan bertindak diperlukan 

pendidikan budaya dan karakter. Dengan begitu moral dan agama mereka 

akan terjaga dalam pohon pendidikan. Dalam pohon pendidikan itu, akan 

terlihat mereka berakar moral dan agama, berbatang ilmu pengetahuan, 

beranting amal perbuatan, berdaun tali silaturahmi, dan berbuah 

kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah hasil dari sebuah pendidikan yang 

berbudaya. 

Dalam kaitannya dengan pembentukan warga negara Indonesia yang 

demokratis dan bertanggung jawab, pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn) memiliki peranan yang strategis dan penting, yaitu dalam membentuk 

siswa maupun sikap dalam berperilaku keseharian, sehingga diharapkan 

setiap individu mampu menjadi pribadi yang baik 

Melalui mata pelajaran PKn ini, siswa sebagai warga negara dapat 

mengkaji Pendidikan Kewarganegaraan dalam forum yang dinamis dan 

interaktif. Jika memperhatikan tujuan pendidikan nasional di atas, 

Pembangunan dalam dunia pendidikan perlu diusahakan peningkatannya. 
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Pada penelitian ini peneliti meneliti pembelajaran pada bidang studi PKn, 

karena PKn bukan sejarah maka hal yang sangat substansial yang harus 

dipelajari adalah bagaimana penanaman moral pada siswa sejak dini.  

Minat belajar siswa pada bidang PKn ini perlu mendapat perhatian 

khusus karena minat merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan 

proses belajar. Disamping itu minat yang timbul dari kebutuhan siswa 

merupakan faktor penting bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 

atau usahanya. Oleh karena itu minat belajar siswa harus diperhatikan 

dengan seksama. Hal ini untuk memudahkan membimbing dan mengarahkan 

siswa belajar, sehingga siswa mempunyai dorongan dan tertarik untuk 

belajar.  

Berdasarkan data awal, selama ini pembelajaran PKn di SMA N 1 

Kalliwungu masih bersifat monoton dan kurang menarik, Sehingga setiap 

pelajaran berlangsung siswa jadi kurang tertarik dan kurang berminat dalam 

mengikuti pelajarannya. Selain itu di dalam pembelajaran PKn masih 

menghadapi banyak kendala-kendala. Kendala-kendala yang dimaksud antara 

lain: Pertama, guru pengampu mata Pelajaran PKn masih mengalami 

kesulitan dalam mengaktifkan siswa untuk terlibat langsung dalam proses 

penggalian dan penelaahan bahan pelajaran.  

Kedua, jumlah siswa setiap kelas cukup besar (40-45 siswa). Terkait 

dengan jumlah siswa yang cukup besar di setiap kelas ini, proses belajar 

dihadapkan pada kenyataan keberadaan sarana dan prasarana pembelajaran 
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yang kurang memadai, sehingga hal tersebut juga menyebabkan guru kurang 

dapat mengenali sikap dan perilaku individual siswa atau murid secara baik. 

Hal ini dapat berdampak pada kurangnya perhatian siswa terhadap materi 

pembelajaran.  

Ketiga, sebagian siswa memandang mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang bersifat konseptual dan 

teoritis. Akibatnya siswa ketika mengikuti pembelajaran PKn merasa cukup 

mencatat dan menghafal konsep-konsep dan teori-teori yang diceramahkan 

oleh guru, tugas-tugas terstruktur yang diberikan dikerjakan secara tidak 

serius dan bila dikerjakan pun sekedar memenuhi formalitas. Keempat, 

praktik kehidupan di masyarakat baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial 

budaya, hukum, agama seringkali berbeda dengan wacana yang 

dikembangkan dalam proses pembelajaran di kelas. Akibatnya siswa 

seringkali merasa apa yang dipelajari dalam proses belajar di kelas sebagai 

hal yang sia-sia. Kelima, letak sekolah yang ada di pinggir kota dan juga asal 

siswa dari pinggir kota merupakan kendala dalam pembelajaran, karena 

wawasan siswa menjadi sangat terbatas dan kurang, sehingga dalam proses 

pembelajaran siswa di kelas menjadi tidak aktif dan tidak bergairah untuk 

bersama-sama proaktif.   

Kendala-kendala dalam penyelenggaraan Pembelajaran PKn 

sebagaimana dikemukakan di atas, jelas membawa pengaruh pada kualitas 

proses dan hasil pembelajaran. Kondisi semacam ini tentu tidak sejalan 
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dengan semangat untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi 

siswa. Pembelajaran yang kurang bermakna ini akan semakin meluas dan 

apabila pada proses pembelajaran tersebut guru masih menerapkan strategi 

dan pendekatan pembelajaran konvensional yang memandang siswa sebagai 

objek, komunikasi lebih banyak berlangsung searah, dan penilaian lebih 

menekankan aspek kognitif.  

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran 

mata pelajaran PKn, maka dipandang perlu diterapkan strategi pembelajaran 

yang tepat. Strategi Pembelajaran pada hakekatnya adalah prosedur yang 

sistematis dalam pelaksanaan pengajaran yang merupakan pengejawantahan 

dari pemahaman pendidik atas tujuan dan organisasi pengajaran serta isi 

pelajaran. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

perubahan paradigma pendidikan menuntut guru lebih inovatif dalam 

merancang pembelajaran, artinya guru harus melakukan reformasi kelas 

dalam menyusun maupun melaksanakan pembelajaran. Strategi dalam hal ini 

merupakan motivasi ekstrinsik yang diharapkan akan dapat membangkitkan 

motivasi intrinsik.Apabila komponen tujuan, organisasi dan isi umumnya 

telah ditetapkan, maka komponen strategi tergantung pada kreativitas dan 

kualitas profesional Guru sebagai pengelola pembelajaran. 

Proses pembelajaran tidak bisa terlepas dari berbagai faktor yang 

mempengaruhi dan menunjang keberlangsungannya. Keberhasilan suatu 

proses pembelajaran dapat dibuktikan melalui hasil yang dicapai oleh suatu 
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individu atau lembaga baik berupa angka ataupun perubahan sikap dan 

tingkah laku. Pembelajaran yang menyenangkan dan menantang akan 

mendapat perhatian penuh dari peserta didik. Salah satu indikator 

keberhasilan pendidikan secara mikro di tataran pembelajaran level kelas 

adalah tatkala seorang guru mampu menyampaikan materi pelajaran dengan 

baik dan siswa dapat menerimanya dengan senang. 

Dalam pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan di SMA dewasa ini 

menurut Djahiri (2000: 2) bersoko guru pada aktivitas proses belajar siswa 

kadar tinggi, multi domain, dan multi dimensional. Ini berarti bahwa saat 

merancang skenario pembelajaran harus diperhitungkan pendekatan yang 

bervariasi. Hal tersebut sejalan dengan hakekat manusia yang secara faktual 

selalu utuh dalam berfikir dan berperilaku, serta hakekat kehidupan yang 

selalu berkorelasi. Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan 

hasil. Menurut Mulyasa (2003:101). Proses pembelajaran dikatakan efektif 

apabila seluruh siswa sekurang-kurangnya 75 % terlibat secara aktif, baik 

mental, fisik, maupun sosialnya. Sedangkan dari segi hasil, kualitas 

pembelajaran dikatakan baik apabila terjadi perubahan perilaku yang positif 

dari siswa antara lain; kemampuan menggali dan mengolah informasi, 

mengambil keputusan, menghubungkan variabel. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman selama ini, siswa 

kurang aktif dalam kegiatan belajar-mengajar. Anak cenderung tidak begitu 

tertarik dengan pelajaran PKn karena selama ini pelajaran PKn dianggap 
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sebagai pelajaran yang hanya mementingkan hafalan semata, kurang 

menekankan aspek penalaran sehingga menyebabkan rendahnya minat 

belajar PKn siswa di sekolah. Banyak faktor yang menyebabkan hasil belajar 

PKn siswa rendah yaitu faktor internal dan eksternal dari siswa. Faktor 

internal antara lain: motivasi belajar, intelegensi, kebiasan dan rasa percaya 

diri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar siswa, 

seperti; guru sebagai Pembina kegiatan belajar, startegi pembelajaran, 

sarana dan prasarana, kurikulum dan lingkungan. 

Dari masalah-masalah yang dikemukakan di atas, perlu dicari strategi 

baru dalam pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Pembelajaran 

yang mengutamakan penguasaan kompetensi harus berpusat pada siswa 

(Focus on Learners), memberikan pembelajaran dan pengalaman belajar yang 

relevan dan kontekstual dalam kehidupan nyata (provide relevant and 

contextualized subject matter) dan mengembangkan mental yang kaya dan 

kuat pada siswa. Disinilah guru dituntut untuk merancang kegiatan 

pembelajaran yang mampu mengembangkan kompetensi, baik dalam ranah 

kognitif, ranah afektif maupun psikomotorik siswa.  

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai 

karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, 

kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

tersebut. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai “the deliberate use of 

all dimensions of school life to foster optimal character development”.  Dalam 
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pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (pemangku pendidikan) 

harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, 

yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau 

pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau 

kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan 

ethos kerja seluruh warga sekolah/lingkungan. Di samping itu, pendidikan 

karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam 

menyelenggarakan pendidikan  harus berkarakter (Sudrajat, 2010:2). 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan karakter adalah segala 

sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta 

didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup 

keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau 

menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait 

lainnya.Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia, yang 

bersumber dari nilai moral universal (bersifat absolut) yang bersumber dari 

agama yang juga disebut sebagai the golden rule.  

Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak 

dari nilai-nilai karakter dasar tersebut. Menurut para ahli psikolog, beberapa 

nilai karakter dasar tersebut adalah: cinta kepada Allah dan ciptaan-Nya 

(alam dengan isinya), tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kasih 

sayang, peduli, dan kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang 

menyerah, keadilan dan kepemimpinan; baik dan rendah hati, toleransi, cinta 
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damai, dan cinta persatuan. Pendapat lain mengatakan bahwa karakter dasar 

manusia terdiri dari: dapat dipercaya, rasa hormat dan perhatian, peduli, 

jujur, tanggung jawab; kewarganegaraan, ketulusan, berani, tekun, disiplin, 

visioner, adil, dan punya integritas.  

Penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah harus berpijak 

kepada nilai-nilai karakter dasar, yang selanjutnya dikembangkan menjadi 

nilai-nilai yang lebih banyak atau lebih tinggi (yang bersifat tidak absolut atau 

bersifat relatif) sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan lingkungan sekolah itu 

sendiri. 

Para pakar pendidikan pada umumnya sependapat tentang 

pentingnya upaya peningkatan pendidikan karakter pada jalur pendidikan 

formal. Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara 

mereka  tentang pendekatan dan modus pendidikannya. Berhubungan 

dengan  pendekatan, sebagian pakar menyarankan penggunaan pendekatan-

pendekatan pendidikan moral yang dikembangkan di negara-negara barat, 

seperti: pendekatan perkembangan moral kognitif, pendekatan analisis nilai, 

dan pendekatan klarifikasi nilai. Sebagian  yang lain menyarankan 

penggunaan pendekatan tradisional, yakni melalui penanaman nilai-nilai 

sosial tertentu dalam diri peserta didik. 

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, dan mengingat pentingnya 

proses pembelajaran PKn maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah 
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penelitian yang berjudul “Pengelolaan Pembelajaran PKn Berbasis Karakter 

Bangsa (Studi Situs SMA Negeri 1 Kaliwungu)“.  

 

B. Fokus Penelitian 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengelolaan pembelajaran PKn berbasis Krakter Bangsa di SMA Negeri I 

Kaliwungu? Dengan sub fokus penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana karakteristik perencanaan pembelajaran PKn berbasis 

karakter bangsa di SMA Negeri 1 Kaliwungu? 

2. Bagaimana karakteristik implementasi pembelajaran PKn berbasis 

karakter bangsa di SMA Negeri 1 Kaliwungu? 

3. Bagaimana karakteristik evaluasi pembelajaran PKn berbasis karakter 

bangsa di SMA Negeri 1 Kaliwungu? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Ada tiga tujuan penelitian: 

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik perencanaan pembelajaran PKn 

berbasis karakter bangsa di SMA Negeri 1 Kaliwungu. 

2. Untuk mendeskripsikan karakteristik implementasi pembelajaran PKn 

berbasis karakter bangsa di SMA Negeri 1 Kaliwungu. 

3. Untuk mendeskripsikan karakteristik evaluasi pembelajaran PKn berbasis 

karakter bangsa di SMA Negeri 1 Kaliwungu. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan 

praktis bagi pengelolaan pembelajaran PKn berbasis Karakter Bangsa (studi 

Situs SMA Negeri 1 Kaliwungu) sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk memberikan informasi yang jelas tentang pengelolaan 

pembelajaran PKn berbasis Karakter Bangsa di SMA Negeri 1 Kaliwungu. 

2. Manfatat Praktis  

a. Bagi Siswa  

Dapat meningkatkan perubahan sikap dan perilaku siswa 

dalam pembelajaran PKn serta memberikan kebermaknaan belajar 

mata pelajaran PKn.  

b. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menanamkan 

nilai-nilai karakter bangsa kepada siswa dan memberi teladan.  

c. Bagi Sekolah yang diteliti  

Khususnya guru-guru pengampu mata pelajaran yang sama 

pada kelas yang berbeda dan pada mata pelajaran yang sejenis dapat 

memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai masukan dalam 

penyempurnaan dan pengembangan pembelajaran mereka. Melalui 

penelitian ini diharapkan akan dihasilkan model pembelajaran PKn 
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yang kontekstual serta memberdayakan komponen-komponen 

pembelajaran, terutama siswa dan guru secara aktif dan kreatif.  

 

E. Daftar Istilah 

1. Pengelolaan pembelajaran 

Pengelolaan pembelajaran mencakup kegiatan merencanakan, 

mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan 

mengevaluasi pembelajaran. 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan 

menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak 

dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan 

kejayaan bangsa dan negara. 

3. Karakter Bangsa 

Karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang 

mengarahkan tindakan seorang individu, sehingga karakter bangsa dapat 

diartikan sebagai suatu keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan 

tindakan suatu bangsa. Membina karakter bangsa bertujuan agar bangsa 

yang bersangkutan mampu bersikap dan bertingkah laku dengan sepatutnya 

sehingga mampu mengantar bangsa menuju kesuksesan hidup. 

 


