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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karakter merupakan sifat kejiwaan atau tabiat seseorang yang membeda-

kannya dengan orang lain. Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki 

Undang-Undang yang mengatur segala yang berkaitan dengan dunia pendidikan. 

Salah satunya adalah UU. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal (3) menyebutkan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, beriman, cakap, kreatif, mandiri 
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
Lebih lanjut dalam pasal 1 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha 
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian 
kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa, dan negara.  

 
Definisi pendidikan dapat dikemukakan bahwa pendidikan adalah proses 

memanusiakan manusia melalui pembelajaran dalam bentuk aktualisasi potensi 

peserta didik menjadi suatu kemampuan atau kompetensi. Kemampuan yang 

harus mereka miliki, pertama adalah kekuatan spiritual keagamaan, atau nilai-nilai 

keagamaan yang tergambar dalam kemampuan pengendalian diri dan 

pembentukan kepribadian yang dapat diamalkan dalam bentuk akhlak mulia, 

sebagai suatu aktualisasi potensi intelektual (EQ), kedua kompetensi akademik 
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sebagai aktualisasi potensi intelektualnya (IQ), dan ketiga kompetensi motorik 

yang dikembangkan dari potensi indrawi atau potensi fisik.  

Menurut Franky Gaffar sebagaimana yang dikutip oleh Kesuma dkk. 

(2011:5), pendidikan karakter adalah sebuah proses transformasi nilai-nilai 

kehidupan untuk ditumbuh kembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga 

menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang.  Pendidikan karakter adalah 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.  

Pendidikan karakter yang memiliki dimensi individual berkaitan erat dengan 

pendidikan nilai dan pendidikan moral seseorang. Sementara, pendidikan karakter 

berkaitan dengan dimensi sosial-struktural lebih melihat bagaimana menciptakan 

sebuah sistem sosial yang kondusif bagi pertumbuhan individu. Terdapat 18 

pendidikan karakter yang dikemukakan oleh pusat kurikulum yang dikutip oleh 

Samani dan Haryanto (2011:9), yang salah satunya adalah tanggung jawab. 

Tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menjalankan tugas dan kewajiban 

yang dipikulkan kepadanya dengan sebaik-baiknya.   

Tanggung jawab belajar memiliki peranan penting dalam upaya 

meningkatkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, karena dengan adanya 

tanggung jawab siswa akan lebih dewasa dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu 

dengan tanggung jawab siswa dapat memecahkan masalah dan menumbuhkan  

percaya diri. Akan tetapi realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak siswa 

yang tidak memiliki tanggung jawab belajar yang tinggi pada pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan.  
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Kurangnya tanggung jawab siswa dalam ulangan harian pada pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan, dikarena masih terdapat peserta didik yang tidak 

percaya diri dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru. Masalah-

masalah kurangnya percaya diri siswa antara lain: banyaknya peserta didik yang 

selalu mencontek, membuat jiplakan dll. 

Rendahnya tanggung jawab peserta didik juga dialami siswa kelas VII B 

MTs Muhammadiyah 07 Klego Boyolali. Faktor yang menyebabkan rendahnya 

tanggung jawab siswa adalah kurang percaya diri dan pembelajaran yang berpusat 

pada guru. Dalam penyampaian materi tidak bervariasi bahkan cenderung kaku 

karena proses belajar di dominasi oleh guru, sehingga siswa akan merasa bosan 

dan malas belajar. Di samping itu ada faktor yang mempengaruhi siswa untuk 

malas belajar dan mengandalkan siswa yang pintar untuk mengerjakan soal-soal 

yang diberikan oleh guru. Semua itu seperti jarum jam yang selalu berputar tanpa 

henti atau suatu kebiasaan buruk yang selalu dibawa terus-menerus.  

Jika hal ini terjadi secara terus-menerus dan tidak ada tindakan untuk 

menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan nyaman serta 

mempermudah untuk dipahami bagi siswa. Maka hal ini sangat mempengaruhi 

tanggung jawab siswa dalam melaksanakan ulangan harian khususnya dalam 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan latar belakang yang 

telah dikemukakan di atas, hal ini mendorong peneliti untuk mengadakan 

penelitian mengenai penanaman karakter tanggung jawab siswa pada pelaksanaan 

ulangan harian dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan studi kasus 

siswa kelas VII B MTs Muhammadiyah 07 Klego Boyolali Tahun Ajaran 

2013/2014. 



4 
 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Dengan adanya perumusan masalah diharapkan proses 

pemecahan dapat terinci secara jelas, lebih terarah dan terfokus. Maka dari itu, 

sebelum melakukan penelitian haruslah mengetahui terlebih dahulu pokok 

permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:   

1. Bagaimana bentuk penenaman karakter tanggung jawab siswa pada 

pelaksanaan ulangan harian dalam Mata Pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan Kelas VII B di MTs Muhammadiyah 07 Klego Boyolali 

Tahun Ajaran 2013/2014? 

2. Kendala apa saja yang dialami guru dalam menanamkan karakter tanggung 

jawab siswa pada pelaksanaan ulangan harian dalam Mata Pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII B di MTs Muhammadiyah 07 Klego 

Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014? 

3. Solusi apa saja yang dilakukan guru dalam menanamkan karakter tanggung 

jawab siswa pada pelaksanaan ulangan harian mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan kelas VII B di MTs Muhammadiyah 07 Klego Boyolali 

Tahun Ajaran 2013/2014? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mendiskripsikan bentuk penanaman karakter tanggung jawab siswa 

pada pelaksanaan ulangan harian dalam mata pelajaran pendidikan 
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kewarganegaraan Kelas VII B di MTs Muhammadiyah 07 Klego Boyolali 

Tahun Ajaran 2013/2014? 

2. Untuk mendiskripsikan kendala apa saja yang dialami guru dalam 

menanamkan karakter tanggung jawab siswa pada pelaksanaan ulangan harian 

dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII B di MTs 

Muhammadiyah 07 Klego Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014? 

3. Untuk mendiskripsikan Solusi apa saja yang dilakukan guru dalam 

menanamkan karakter tanggung jawab siswa pada pelaksanaan ulangan harian 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas VII B di MTs 

Muhammadiyah 07 Klego Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014? 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa manfaat yaitu 

sebagai berikut: 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis  

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya tentang  penanaman 

karakter tanggung jawab siswa pada pelaksanaan ulangan harian dalam 

mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan Kelas VII B di MTs 

Muhammadiyah 07 Klego Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014. 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan khususnya tentang  penanaman 

karakter tanggung jawab siswa pada pelaksanaan ulangan harian dalam 
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mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII B di MTs 

Muhammadiyah 07 Klego Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis.  

2. Manfaat atau Kegunaan  Praktis  

a. Manfaat bagi siswa:  

1) Meningkatkan tanggung jawab siswa dalam Pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

2) Meningkatkan kesungguhan belajar siswa dalam Pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

b. Manfaat bagi guru: 

1) Untuk memotivasi guru agar mengembangkan keterampilan dalam 

mengajar. 

2) Untuk mengembangkan kreatifitas guru dalam mengajar. 

3) Untuk mendapatkan feed back materi pelajaran. 

c. Manfaat bagi sekolah: 

1) Untuk mengembangkan profesionalisme guru. 

2) Mengembangkan kualitas atau mutu sekolah.  

 

E. Daftar Istilah 

1. Penanaman adalah proses, cara, perbuatan menanam, menanami atau 

menanamkan. Sehubungan dengan penanaman, juga terkait dengan 

penanaman karakter seseorang, maka melalui proses, cara sampai dengan 

menanamkannya (Sugono dkk.,  2008:1615). 
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2. Karakter adalah dorongan untuk menentukan pilihan yang terbaik dalam hidup  

atau cara berfikir yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik 

dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Samani dan 

Hariyanto, 2011:22). 

3. Tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menjalankan tugas dan kewajiban 

yang dipikul kepadanya dengan sebaik-baiknya (Purwanto, 1986:49). 

4. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik secara 

periodik untuk menilai/mengukur pencapaian kompetensi setelah 

menyelesaikan satu kompetensi dasar (KD) atau lebih (Anonim, 2011). 

 


