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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang paling dasar dalam pembentukan karakter 

suatu bangsa. Jati diri suatu bangsa dapat diperoleh melalui pendidikan sehingga 

harkat dan martabatnya dapat terjaga. Menurut Jumali dkk. (2008:91) mengenai 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendi-

dikan Nasional, pasal 3 dijelaskan bahwa:  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengem-

bangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pe-

ngendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sis-

tem Pendidikan Nasional dapat menjadi acuan aturan dalam pelaksanaan pendidi-

kan di Indonesia. Pendidikan yaitu suatu proses pemanusiaan manusia dimana 

orang dididik dan diajarkan nilai, norma dan beragam pengetahuan. Erat kaitan-

nya dengan hal itu,  hakekat kehidupan yang pluralistik bertumpu padanya “social 

reproduction”. Dunia pendidikan masa kini dapat diartikan bahwa di masa men-

datang akan lahir generasi sosial. Pendidikan mengajarkan sopan santun, kelak 

akan muncul anak  yang  memiliki sopan dan santun, sebaliknya bila pendidik me-

ngajarkan kekerasan, terlahir generasi-generasi anarkis, begitu pula jika guru me-

nanamkan jiwa pluralistik, suatu saat nanti terlahir manusia saling memahami, 

menghormati, dan menghargai eksistensi masing-masing dalam kehidupan damai 

dan demokratis. Tujuan pendidikan lebih bersifat imajiner daripada nyata. Pendi-
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dikan yang dilaksanakan tanpa tujuan akan berakhir dengan kegagalan. Secara 

normatif tujuan pendidikan di Indonesia diamanatkan dalam Undang-undang No-

mor 20 Tahun 2003. Undang-undang ini menjelaskan bahwa pendidikan bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung ja-

wab. 

Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam lembaga 

pendidikan formal, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran 

pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Kurikulum harus sesuai dengan falsafah 

dan dasar negara, yaitu Pancasila serta UUD 1945 yang menggambarkan panda-

ngan hidup suatu bangsa. Tujuan dan pola kehidupan suatu negara banyak diten-

tukan oleh sistem kurikulum yang digunakan, mulai dari kurikulum taman kanak-

kanak sampai dengan perguruan tinggi. Keberadaan kurikulum dalam sebuah lem-

baga pendidikan sangat penting, namun demikian sering terdengar sorotan tajam 

bahwa kurikulum selalu ketinggalan zaman. Perubahan dan dinamika kurikulum 

seringkali tidak mampu mengikuti kecepatan laju perkembangan masyarakat. Ma-

ka dari itu, kurikulum harus bersifat dinamis, artinya selalu mengalami perkem-

bangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, tingkat kecerdasan peserta didik, 

kultur, sistem nilai, serta kebutuhan masyarakat. Kurikulum yang saat ini wajib 

untuk semua jenjang dan satuan pendidikan di Indonesia adalah kurikulum yang 

memuat mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 
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Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan sumber dari 

pengetahuan akhlak, karakter, dan nilai-nilai Pancasila. PPKn tidak cukup diberi-

kan dalam ranah kognitif saja, melainkan dari seluruh aspek. Setiap muatan materi 

mata pelajaran PPKn yang terkandung di dalam kurikulumnya, diharapkan mam-

pu memberikan kesadaran pada setiap siswa untuk patuh serta taat terhadap nega-

ra sebagai wujud pembentukan karakter yang sesuai dengan budaya bangsa Indo-

nesia. Materi PPKn memuat nilai-nilai pendidikan karakter, salah satunya saling 

menghargai. Saling menghargai dapat diartikan suatu sikap pengakuan bahwa ada 

orang lain yang perlu dan harus diperhatikan selain diri sendiri, kemudian diikuti 

dengan perlakuan wajar terhadap orang tersebut. Saling menghargai termasuk tata 

krama, hal ini seharusnya merupakan penampakan dari sikap batin dan cenderung 

memandang penting orang lain yang dihadapinya. 

Lembaga pendidikan yaitu sekolah yang mempunyai peranan penting dalam 

pembentukan karakter saling menghargai. Tanpa karakter saling menghargai, se-

seorang akan bertindak semena-mena dan mudah menyakiti orang lain. Karakter 

yang terbangun diharapkan akan mendorong setiap manusia untuk saling meng-

hargai antar sesama. Cerminan pendidikan karakter saling menghargai di sekolah 

dapat melalui proses pembelajaran mata pelajaran PPKn. Pendidikan karakter sa-

ling menghargai menurut Samani dan Hariyanto (2011:128), “menerima segala 

perbedaan di dalam kehidupan manusia dengan memperlakukan orang lain secara 

beradab, baik, dan sopan”. Mata pelajaran PPKn terdapat muatan materi dan dari 

situ diharapkan siswa dapat membangun karakter saling menghargai. Hal ini di-
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sebabkan nilai-nilai karakter yang termuat dalam materi buku PPKn salah satu-

nya yaitu saling menghargai. 

Keberhasilan pembentukan karakter saling menghargai dalam pelaksanaan 

pembelajaran PPKn pada siswa di sekolah dipengaruhi beberapa faktor, salah sa-

tunya yaitu buku ajar. Buku ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan se-

harusnya memuat materi-materi tentang penanaman dan pengembangan karakter 

saling menghargai sesuai muatan kurikulum. Setiap materi dalam buku ajar juga 

disesuaikan dengan tingkat atau jenjang pendidikan di sekolah. Pelaksanaan pena-

naman pendidikan karakter saling menghargai pada buku pelajaran PPKn di seko-

lah hendaknya mengacu pada pedoman dan sumber-sumber tertentu, misalnya 

buku ajar dan sumber buku lainnya. Tujuan penggunaan buku ajar tersebut agar 

materi-materi yang disampaikan lebih terarah dan sesuai dengan jenjang pendi-

dikan, dengan demikian siswa akan lebih mudah menerima serta mengerti materi 

yang diajarkan.  

Buku ajar sebagai sumber pembelajaran di sekolah kualitasnya tidak boleh 

diabaikan karena akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan dalam pro-

ses pembelajaran. Kualitas dalam buku ajar yang digunakan dapat dilihat dari ma-

teri yang terkandung di dalamnya dan kesesuaian materi dengan kurikulum. Ke-

tersediaan buku yang bermutu merupakan faktor yang sangat penting dalam pro-

ses pembelajaran. Proses penyusunan buku ajar mulai dari penulisan hingga pe-

nerbitan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga dapat mempengaruhi 

kualitas dari buku ajar, hal itu ditinjau dari segi kesesuaian dengan kurikulum, 

materi dan kejelasannya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemu-
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kakan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Muatan dan Pelak-

sanaan Pendidikan Karakter Saling Menghargai (Analisis Isi pada Buku Pendidi-

kan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII SMP/MTs Kurikulum 2013 serta 

Pelaksanaannya di SMP Negeri 1 Surakarta)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan spesifikasi atau penajaman uraian dilatar 

belakang terhadap hakikat masalah yang diteliti, harus dinyatakan dalam bentuk 

pertanyaan atau pernyataan sehingga dapat lebih mengundang pemikiran ke arah 

jawaban yang dicari melalui penelitian yang dilakukan. Berdasarkan latar bela-

kang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana muatan pendidikan karakter saling menghargai dapat dicantumkan 

dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII SMP/MTs 

kurikulum 2013 serta pelaksanaannya di SMP Negeri 1 Surakarta? 

2. Bagaimana pelaksanaan penanaman pendidikan karakter saling menghargai da-

lam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII 

di SMP Negeri 1 Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sebuah penelitian tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pe-

nelitian merupakan upaya pokok yang akan dikerjakan di dalam pemecahan masa-

lah. Tujuan penelitian berupa jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumus-

kan dalam perumusan masalah. Tujuan penelitian ini yaitu: 
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1. Untuk mengetahui muatan karakter saling menghargai dalam buku Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII SMP/MTs kurikulum 2013 serta Pe-

laksanaannya di SMP Negeri 1 Surakarta. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penanaman pendidikan karakter saling 

menghargai dalam proses pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 

VII di SMP Negeri 1 Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat yang jelas. Manfaat tersebut 

bisa bersifat teoritis dan praktis. Penulis telah memaparkan manfaat dalam pene-

litian ini sebagaimana uraian berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk memaparkan muatan pendidikan karakter saling menghargai yang 

terkandung dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk 

siswa kelas VII SMP/MTs. 

b. Untuk memecahkan permasalahan pendidikan yang berkaitan dengan mua-

tan buku ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

c. Untuk mengembangkan pendidikan yang berkaitan dengan muatan buku 

ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 
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1) Menambah pengetahuan tentang pendidikan karakter saling menghargai 

yang terdapat pada buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ke-

las VII SMP/MTs.  

2) Memotivasi siswa agar mampu saling menghargai antar sesama. 

b. Manfaat bagi guru 

1) Untuk menambah wawasan guru dalam mengembangkan materi yang 

terdapat dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan seba-

gai pendidikan karakter saling menghargai. 

2) Menanamkan pendidikan karakter saling menghargai dalam proses pem-

belajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII SMP/-

MTs. 

3) Sebagai wawasan guru dalam mengajarkan sikap saling menghargai di 

sekolah. 

c. Manfaat bagi sekolah 

1) Untuk mengembangkan pendidikan karakter saling menghargai pada sis-

wa SMP/MTs. 

2) Untuk memperbaiki penanaman pendidikan karakter saling menghargai 

pada siswa SMP/MTs. 

 

E. Daftar Istilah 

Menurut Maryadi dkk. (2010:11), “Daftar istilah merupakan suatu penjela-

san istilah yang diambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian”. Istilah-is-

tilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut ini. 
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1. Muatan 

Menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Na-

sional (2005:757), 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”. 

2. Pendidikan 

Menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Na-

sional (2005:263), pendidikan artinya “proses pengubahan sikap dan tata laku se-

seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik”. 

3. Pendidikan Karakter Saling Menghargai 

Pendidikan karakter saling menghargai dalam setting sekolah sebagai suatu 

sistem penanaman nilai-nilai karakter saling menghargai kepada warga sekolah, 

meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk 

mau menerima perbedaan antara setiap manusia sebagai hal yang wajar serta tidak 

melanggar hak asasinya. 

4. Muatan dan Pelaksanaan Pendidikan Karakter Saling Menghargai 

Muatan dan pelaksanaan pendidikan kerakter saling menghargai merupakan 

isi mengenai penanaman dan implementasi pendidikan karakter tersebut dalam 

proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas VII 

SMP/MTs.  

 


