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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan adalah adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara sesuai 

dengan pasal 1 UU No.20 tahun 2003. Menurut UU No 20 tahun 2003  pasal 3 

tentang pendidikan nasional:  

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa  yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembanganya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

tanggung jawab. 

 

Menurut J. Drost sebagaimana dikutip Nazarudin (2007:162), “pem-

belajaran merupakan usaha yang dilakukan untuk menjadikan orang lain belajar”. 

Menurut Nazarudin (2007:163), pembelajaran merupakan “suatu peristiwa atau 

situasi yang sengaja dirancang dalam rangka membantu dan mempermudah 

proses belajar dengan harapan dapat membangun kreativitas siswa”. Menurut 

Barizi (2009:87), pembelajaran merupakan proses atau cara untuk menjadikan 

orang atau makhluk hidup belajar. Menurut Hamalik (2007:25), pembelajaran 

adalah kolaborasi yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi terhadap pencapaian 
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tujuan pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan serangkaian usaha atau aktivitas yang sengaja dirancang 

dalam mempermudah proses belajar guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi 

yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan 

bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi 

baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling 

menjamin hak-hak warga masyarakat. Berdasarkan paparan di atas, Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan pendidikan untuk mempersiapkan 

masyarakat yang bernilai luhur dan bermoral yang kemudian diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan sangatlah penting bagi seorang guru guna membekali 

pengetahuan dan kemampuan dasar, serta membimbing siswa dalam hubungan 

antar warga negara dengan negara.  

Proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat 

melatih siswa berfikir kritis dan bertindak demokratis sesuai dengan moral etika 

ketimuran yang baik. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

ini diharapkan dapat menumbuhkan apresiasi siswa sebagai calon pemimpin 

bangsa, memberikan bekal pengetahuan kepada siswa berkenaan pendidikan bela 

negara agar nantinya dapat menjadi warga negara, dapat diandalkan oleh bangsa 

dan negara yang mampu mengembangkan dan melestarikan nilai luhur budaya 

bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari. 
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Samani dan Hariyanto (2011:41) mengatakan bahwa karakter adalah cara 

berfikir dan berperilaku yang khas dari masing-masing individu untuk hidup dan 

bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Menurut Maksudin (2013:3), “karakter adalah jati diri (daya qalbu) yang 

merupakan saripati kualitas batiniah/rohaniah manusia yang penampakannya 

berupa budi pekerti (sikap dan perbuatan lahiriah)”. Berdasarkan teori-teori 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengertian karakter adalah ciri khas 

individu yang dapat membedakan seseorang dengan orang lain atau bisa disebut 

dengan watak.   

Menurut Hidayatullah (2010:84), karakter kreatif merupakan sebuah 

kualitas pemikiran seseorang yang orasional, mendekati sebuah kebutuhan, tugas, 

atau ide dari suatu perspektif yang baru, menghasilkan; menyebabkan ada, 

imajinasi; kemampuan untuk membayangkan sesuatu. Menurut Murniati 

(2012:11),  kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan 

sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, yang relatif dengan 

apa yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa kreativitas adalah suatu aktivitas kemampuan individu yang melahirkan 

gagasan atau produk baru yang efektif dan bersifat imajinatif. Menurut Gunawan 

(2012:241) bahwa disiplin merupakan suatu tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan peraturan. Samani dan Hariyanto 

(2011:121) mengatakan bahwa pengertian disiplin adalah sikap dan perilaku yang 

mucul sebagai akibat dari pelatih atau kebiasaan menaati aturan, hukum atau 

perintah. 
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Karakter bangsa merupakan anugerah yang harus ditanamkan, diterapkan, 

serta dikembangkan kepada  peserta didik karena menjadi pilar penting dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama karakter kreatif dan disiplin. 

Perhatian terhadap pembangunan  karakter bangsa merupakan salah satu amanat 

pendiri bangsa dan telah dimulai sejak kemerdekaan (Sulhan.2011:1-2).  

Penanaman serta pengembangan karakter kreatif dan disiplin tidak hanya 

diterapkan dalam keluarga namun sekolah serta masyarakat harus turut serta agar 

terwujud watak yang sesuai dengan kepribadian bangsa berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945.  

Perkembangan zaman berjalan begitu pesat, berbagai teknologi yang 

semakin maju dan canggih mulai dipertontonkan bahkan dipersaingkan. Hal ini 

mengakibatkan manusia makin menginginkan segala sesuatu yang serba mudah 

dan instan, baik dalam aspek teknologi, ekonomi, politik bahkan pendidikan yang 

berdampak pada kehidupan bermasyarakat maupun individu. Munculnya 

kecanggihan teknologi berpengaruh pada mental serta moral anak bangsa. 

Pengaruh negatif begitu besar dan mudah menjerumuskan generasi muda di tanah 

air.  

Berbagai kerusuhan, pertikaian serta perkelahian antar siswa, maupun 

antar golongan saat ini bukan hal yang asing didengar. Hampir setiap hari berita di 

televisi maupun sosial media menggambarkan peristiwa tersebut yang tidak hanya 

mengganggu keamanan serta kenyamanan masyarakat bahkan tak jarang jatuh 

korban jiwa pada peristiwa kericuhan yang ada, baik itu masa yang terlibat atau 

masyarakat bahkan para aparat keamanan pun menjadi sasaran.  
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Kasus dalam kehidupan bermasyarakat dapat dipengaruhi oleh 

implementasi pendidikan yang kurang optimal, maupun lemahnya penanaman 

serta pengembangan kepribadian para generasi bangsa. Penanaman serta 

pengembangan karakter kreatif dan displin dapat dilaksanakan melalui 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Upaya yang dapat 

dilakukan guru untuk mengembangankan karakter kreatif dan disiplin dengan cara 

memberikan kesempatan pada siswa agar dapat mengekpresikan imajinasinya, 

mengefektifkan, menegakkan peraturan serta hukuman yang tegas bagi siswa 

yang melanggar tata tertib. Hal ini dapat dikembangkan melalui pembiasaan serta 

contoh langsung yang diberikan guru pengampu mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X Seni Lukis maupun instansi Sekolah 

SMK Negeri 9 Surakarta.  

Alasan memilih kelas X Seni Lukis SMK Negeri 9 Surakarta sebagai 

tempat penelitian ini karena berdasarkan informasi belum ada yang melakukan 

kajian mengenai pengembangan karakter kreatif dan disiplin di sekolah ini. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas cukup 

beralasan dilakukan penelitian mengenai “Pengembangan Karakter Kreatif dan 

Disiplin pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

 

B. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah digunakan untuk mempermudah pelaksanaan 

penelitian, serta agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Berdasarkan latar 
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belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah pengembangan karakter kreatif dan disiplin pada siswa kelas X 

Seni Lukis SMK Negeri 9 Surakarta tahun pelajaran 2014/2015? 

2. Apakah kendala dalam pengembangan karakter kreatif dan disiplin pada siswa 

kelas X Seni Lukis SMK Negeri 9 Surakarta tahun pelajaran 2014/2015? 

3. Bagaimanakah alternatif solusi untuk mengatasi kendala dalam pengembang-

an karakter kreatif dan disiplin pada siswa kelas X Seni Lukis SMK Negeri 9 

Surakarta tahun pelajaran 2014/2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

         Tujuan merupakan salah satu arah dari kegiatan penelitian, maka tujuan 

harus ditentukan terkait dengan permasalahan tersebut. Tujuan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Menggambarkan pengembangan karakter kreatif dan disiplin pada siswa kelas 

X Seni Lukis SMK Negeri 9 Surakarta tahun pelajaran 2014/2015. 

2. Mendeskripsikan kendala dalam pengembangan karakter kreatif dan disiplin 

pada siswa kelas X Seni Lukis SMK Negeri 9 Surakarta tahun pelajaran 

2014/2015. 

3. Mengidentifikasi alternatif solusi dalam mengatasi kendala dalam 

pengembangan karakter kreatif dan disiplin pada siswa kelas X Seni Lukis 

SMK Negeri 9 Surakarta tahun pelajaran 2014/2015. 

 



7 
 

 
 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu sosial, khususnya pada kegiatan pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Negeri 9 Surakarta 

yang mengkaji pengembangan karekter kreatif dan disiplin.  

b. Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis  

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi guru dalam upaya 

meningkatkan kompetensi sosial yang dimilikinya. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi sekolah sebagai panduan 

untuk meningkatkan kualitas pendidik khususnya guru mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Pengembangan. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 

(2008:725). Pengembangan  adalah “mengembangkan; pembangunan secara 

bertahap dan teratur, dan yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki”. 

2. Karakter. Menurut Maksudin (2013:3), “karakter adalah jati diri (daya qalbu) 

yang merupakan saripati kualitas batiniah/rohaniah manusia yang 

penampakannya berupa budi pekerti (sikap dan perbuatan lahiriah)”. 
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3. Kreatif. Menurut  Komite Penasehat bidang Pendidikan Kreatif dan Pendidikan 

Budaya (1999:29) sebagaimana dikutip oleh Craft (2003:1), “kreatif atau 

kreativitas sebagai bentuk aktivitas imajinatif yang menghasilkan sesuatu yang 

bersifat original, murni, asli dan bermakna” 

4. Disiplin. Menurut Gunawan (2012:33) disiplin merupakan suatu tindakan yang 

menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan peraturan. 

Samani dan Hariyanto (2011:121) mengatakan bahwa pengertian disiplin 

adalah sikap dan perilaku yang mucul sebagai akibat dari pelatih atau 

kebiasaan menaati aturan, hukum atau perintah. 

5. Pembelajaran. Menurut Nazarudin (2007:163), “pembelajaran merupakan suatu 

peristiwa atau situasi yang sengaja dirancang dalam rangka membantu dan 

mempermudah proses belajar dengan harapan dapat membangun kreativitas 

siswa”. 

6. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Menurut Darmadi (2013),  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat dimaknai sebagai wahana 

untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar 

pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam 

bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik baik sebagai individu, 

maupun sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 


