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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Indonesia, memiliki sejarah perjalanan panjang, seiring dengan 

sejarah keberadaan negara Indonesia. Karena pendidikan merupakan kebutuhan 

penting bagi manusia Indonesia, sejak dulu sampai sekarang. Karena itu ketika 

pendiri bangsa menyusun UUD 1945, pendidikan menjadi bagian penting dari cita-

cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat, yaitu mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Oleh karena itu pendidikan mutlak dilaksanakan oleh negara dan 

pemerintah, karena merupakan amanat konstitusi negara, yaitu UUD 1945.  

Guna mengikuti tuntutan kebutuhan, pendidikan di Indonesia banyak mengalami 

perubahan, salah satunya kurikulum yang digunakan. Kurikulum yang digunakan 

terus disempurnakan, mulai kurikulum yang pertama kali berlaku pada  tahun 1947 

selanjutnya berturut-turut disempurnakan pada tahun 1952, 1968, 1984, 1994, 2004, 

2006 dan yang terbaru kurikulum 2013. Penyempurnaan kurikulum yang dilakukan 

semata-mata agar pendidikan di Indonesia berkembang lebih baik dari sebelumnya. 

Selain itu, perubahan kurikulum dilakukan agar pendidikan Indonesia tidak tertinggal 

dan menyesuaikan dengan tuntutan globalisasi. 

Secara global pendidikan tidak hanya untuk transfer ilmu pengetahuan tetapi 

juga penanaman karakter pada peserta didik. Karakter, akhlak, moral merupakan 

kompetensi penting yang harus dimiliki seorang individu. Salah satu keberhasilan 

seseorang dapat dipengaruhi oleh karakter yang dimiliki. Karakter merupakan sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain 

(Hidayatullah, 2010:15). Karakter menjadi ciri khas dan penting dimiliki setiap 

individu warga negara. Karakter individu warga negara akan menentukan karakter 

masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Beberapa hasil survei mengenai karakter masyarakat Indonesia memprihatinkan. 

Ahlak, moral, dan karakternya mengalami kemerosotan. 

Kondisi moral/akhlak generasi muda yang rusak/hancur. Hal ini ditandai dengan 

maraknya seks bebas di kalangan remaja (generasi muda), peredaran narkoba 
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dikalangan remaja, tawuran pelajar, peredaran foto dan video porno pada kalangan 

pelajar dan sebagainya. Data hasil survey mengenai seks bebas dikalangan remaja 

Indonesia menunjukkan 63% remaja Indonesia melakukan seks bebas (Kesuma, 

2011:2). 

Data dari Komisi Perlindungan Anak (Komnas Anak) mengemukakan bahwa sepanjang 

tahun 2013 terjadi 255 kasus tawuran, dari tawuran tersebut sebanyak 20 anak meninggal 

dunia dan ratusan lainnya mengalami luka berat dan ringan (Sinarharapan, 2013). Kasus 

lain yang menunjukkan burukunya karakter remaja Indonesia adalah penyalahgunaan 

narkoba.  

Pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza) diperkirakan sekitar 5 

juta orang atau 2,8 persen dari total penduduk Indonesia. Angka ini lebih tinggi 

dari pada jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur yang mencapai 4,6 juta jiwa. 

Pengguna remaja yang berusia 12-21 tahun ditaksir sekitar 14.000 orang dari 

jumlah remaja di Indonesia sekitar 70 juta orang (Kompas,2013). 
 

Data di atas menunjukkan bahwa karakter, akhlak, dan moral anak bangsa semakin 

tahun semakin merosot. Jika kemerosotan tersebut dibiarkan, maka Indonesia akan 

hancur. Untuk menghindarinya, maka dibutuhkan perbaikan karakter generasi 

penerus bangsa. Perbaikan karakter dimaksudkan salah satunya dilakukan dalam 

pendidikan di sekolah.  

Pendidikan karakter secara esensial tercermin dalam fungsi dan tujuan 

pendidikan sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas):  

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 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3). 
 

Berdasarkan perumusan fungsi dan tujuan tersebut semua lembaga pendidikan di 

Indonesia wajib mengembangkan potensi peserta didik, juga termasuk di dalamnya  

karakter, moral dan akhlak mulianya. 

Pendidikan karakter merupakan proses pemberian tuntutan peserta didik untuk 

menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, fikir, raga, rasa, dan 

karsa (Samani dan Haryanto, 2011:45). Karena itu pendidikan karakter ditempatkan 
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sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan 

masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan 

falsafah Pancasila (Kemendiknas, 2011:1). Begitu pentingnya pendidikan karakter 

pada peserta didik, sehingga sudah sepatutnya lembaga pendidikan dan masyarakat 

melaksanakan penanaman karakter kepada para penerus bangsa.  

Tidak kurang dari 18 karakter yang perlu ditanamkan pada peserta didik, 

meliputi karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial 

dan bertanggungjawab (Kemendiknas, 2011:8). Karakter tersebut ditanamkan agar 

peserta didik menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tuntutan global sekaligus 

mampu mengurangi bahkan menghilangkan sikap negatif peserta didik yang meresahkan. 

Pengaruh negatif globalisasi menjadikan seseorang kehilangan karakter positif 

dirinya, remaja dan anak-anak usia sekolah menjadi pihak yang rentan terkikis 

karakter positifnya akibat globalisasi. Salah satu karakter yang terkikis tersebut 

adalah semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Terkikisnya karakter semangat 

kebangsaan dan cinta tanah air ini salah satunya ditandai dengan banyaknya peserta 

didik yang kurang mengerti nama dan peran pahlawan yang berjasa memperjuangkan 

bangsa, kurang familiar dengan lagu kebangsaan, bahkan lebih bangga menggunakan 

bahasa asing dari pada bahasa Indonesia. Lunturnya karakter semangat kebangsaan 

dan cinta tanah air ini berbahaya bagi keberlangsungan kedaulatan negara Indonesia. 

Sebab, jika karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air luntur dan bahkan 

hilang dari diri penerus bangsa maka bangsa Indonesia akan mudah untuk dijajah 

kembali oleh negara asing. Bukan penjajahan militer tapi penjajahan budaya dan 

ekonomi. Sehingga penanaman karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air 

sangatlah diperlukan.  

Penanaman karakter tersebut haruslah dilakukan sejak dini, salah satu caranya 

melalui lembaga pendidikan. Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal, 

memiliki peran penting dalam penanaman karakter. Di sekolah, peserta didik yang 

umumnya remaja mendapatkan kesempatan mengasah potensi dan bakat yang 

dimilikinya. Sekaligus menjadi tempat untuk menanamkan karakter semangat 
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kebangsaan dan cinta tanah air. Penanaman karakter semangat kebangsaan dan cinta 

tanah air tersebut dapat dilakukan dalam proses pembelajaran di dalam kelas maupun 

kegiatan ekstra kurikuler di luar kelas. 

Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang 

saling bertukar informasi (Haryanto, 2012). Tujuannya adalah membantu 

mendekatkan pendidik dan peserta didik agar dapat mengerti apa yang dibutuh-kan. 

Artinya proses pembelajaran bukan semata transfer ilmu pengetahuan tetapi juga 

merupakan penanaman karakter, salah satunya karakter semangat kebangsaan dan 

cinta tanh air.  

Guru merupakan pihak yang berperan penting dalam keseluruhan proses 

pembelajaran. Sehingga guru memiliki peran penting dalam penanaman karakter pada 

peserta didik, termasuk karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Akan tetapi 

kenyataannya tidak semua guru mengindahkan hal tersebut, ada guru yang kurang perduli 

karena memandang bukan wilayah tugasnya. Banyak guru beranggapan bahwa 

penanaman karakter hanya tugas guru PPKn dan juga agama (Kesuma, 2011:5). Karena 

memang hakekat, fungsi, dan tujuan mata pelajaran PPKn adalah penanaman karakter 

kewarganegaraan.   

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dimaksudkan untuk 

membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta 

tanah air (Penjelasan pasal 37 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional).  

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata 

pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami 

dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga 

negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamantkan oleh 

Pancasila dan UUD 1945 (Lampiran 2 Permendiknas No.22 tahun 2006). 
 

Jadi, PPKn merupakan mata pelajaran yang membentuk peserta didik untuk mengerti 

hak dan kewajiban warga negara dan memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. 

Sedangkan tujuan dari mata pelajaran PPKn adalah membentuk peserta didik 

menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai 

oleh nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, semangat bhineka tunggal ika, dan empat pilar 
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kebangsaan (Penjelasan Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional). 

Salah satu tujuan mata pelajaran PPKn yaitu agar peserta didik memiliki 

kemampuan untuk berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama 

dengan bangsa-bangsa lainnya (Lampiran 2 Permendiknas No.22 tahun 2006). 

Artinya PPKn dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik berdasarkan 

nilai positif masyarakat Indonesia, sekaligus memiliki rasa kebangsaan dan cinta 

tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika 

dan semboyan empat pilar kebangsaan. Menyimak hakekat dan tujuan pelajaran 

PPKn tersebut, maka mata pelajaran ini memiliki tiga fungsi sekaligus yaitu 

mengembangkan kecerdasan warga negara, membina tanggungjawab warga negara, 

dan mendorong partisipasi warga negara ( Winarno, 2013:19).  

Guru memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional yang menjadi ujung tombak 

pelaksanaan sistem pendidikan nasional, utamanya dalam mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

serta demokratis dan bertanggungjawab dalam masyarakat (Pasal 6 UU No. 14 Tahun 

2005 Tentang Guru dan Dosen). Sekaligus pula guru merupakan pendidik dengan fungsi 

utama mengajar, mencerdasakan peserta didik dan bertanggungjawab terhadap nilai-nilai 

ethis dari ilmu yang diajarkan, nilai budi pekerti dan kepribadian yang manusawi (Jumali, 

2010:41). Jadi, tanggung jawab menanamkan karakter bukan hanya ada ditangan guru 

PPKn dan guru pendidikan agama tetapi merupakan tanggung jawab setiap pendidik, 

termasuk dalam menanamkan karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

mengenai peran guru dalam menanamkan karakter semangat kebangsaan dan cinta 

tanah air utamanya peran guru di luar mata pelajaran PPKn dengan mengambil lokasi 

di SMP Negeri 2 Colomadu, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Tema 

penelitian untuk skripsi di atas memiliki keterkaitan dengan Program Studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta (FKIP UMS). Keterkaitan 
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tersebut terletak pada visi dan misinya dalam pembentukan karakter. Visi Progdi 

PPKn FKIP UMS adalah:  

Menjadi pusat pengembangan pendidikan dan pembelajaran bidang pendidikan 

pancasila dan kewarganegaraan serta ketatanegaraan, untuk membentuk bangsa 

yang berkarakter kuat dan memiliki kesadaaran berkonstitusi menuju masyarakat 

madani. 
 

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi yang lebih kongkrit sebagai 

berikut. 

1. Menyelenggarakan pendidikan guru bidang studi pendidikan dan 

kewarganegaraan serta ketatanegaraan. 

2. Memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta meningkatkan sumber 

daya manusia yang berkarakter kuat, sehingga mampu memecahkan 

permasalahan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan menuju 

masyarakat madani. 

3. Menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan generasi muda melalui 

program pendidikan kepramukaan. 
 

Visi dan misi tersebut menunjukkan bahwa program studi PPKn FKIP UMS 

menanamkan pendidikan karakter, termasuk karakter semangat kebangsaan dan cinta 

tanah air sebagaimana obyek penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini selaras 

dengan visi dan misi Progdi PPKn UMS. 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan dan ilmu pengetahuan bagi 

seluruh calon guru. Wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pentingnya seorang guru 

dalam mengembangkan karakter peserta didik. Guru sebagai ujung tombak dalam 

pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan kepada peserta didiknya, tetapi 

juga menanamkan karakter salah satunya semangat kebangsaan dan cinta tanah air. 

Penelitian ini memberikan pengetahuan kepada seluruh calon guru bahwa 

penanaman karakter tidak hanya tugas dari PPKn dan pendidikan agama saja, tetapi 

merupakan tugas dari seluruh guru.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan yang akan dikaji dan diteliti sebagai berikut: 
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1. Bagaimana peran guru selain guru mata pelajaran PPKn dalam menanamkan 

karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air di SMP Negeri 2 Colomadu, 

Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar? 

2. Bagaimana kendala yang dialami guru selain guru mata pelajaran PPKn dalam 

menanamkan karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air di SMP Negeri 2 

Colomadu, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar? 

3. Bagaimana solusi mengatasi hambatan yang dilakukan oleh guru selain guru mata 

pelajaran PPKn dalam menanamkan karakter semangat kebangsaan dan cinta 

tanah air di SMP Negeri 2 Colomadu, Kecamatan Colomadu, Kabupaten 

Karanganyar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang tentunya memiliki tujuan-tujuan 

yang ingin dicapai oleh penulis. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah 

diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan peran guru selain guru mata pelajaran PPKn dalam 

menanaman karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air pada siswa di SMP 

Negeri 2 Colomadu Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. 

2. Untuk mendeskripsikan hambatan yang dialami guru selain guru mata pelajaran 

PPKn dalam menanaman karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air pada 

siswa di SMP Negeri 2 Colomadu Kecamatan Colomadu, Kabupaten 

Karanganyar. 

3. Untuk mendeskripsikan solusi mengatasi hambatan yang dilakukan oleh guru 

selain guru mata pelajaran PPKn dalam menanaman karakter semangat 

kebangsaan dan cinta tanah air pada siswa di SMP Negeri 2 Colomadu Kecamatan 

Colomadu, Kabupaten Karanganyar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat secara Teoritis 
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a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai 

kontribusi bagi pengembangan konsep penanaman karakter oleh guru diluar 

mata pelajaran PPKn.  

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan 

acuan dalam penelitian-penelitian sejenis untuk dijadikan khasanah ilmu 

pengetahuan mengenai karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan siswa mendapatkan karakter 

semangat kebangsaan dan cinta tanah air dari guru selain guru mata pelajaran 

PPKn. 

b. Bagi Guru, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan masukan 

kepada guru selain guru mata pelajaran PPKn tentang perannya dalam 

menanamkan karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air.  

c. Bagi Peneliti, hasil penelitian diharapkan menambah khasanah ilmu bagi 

peneliti tentang pentingnya karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air. 

Penenlitian ini diaharpakan dapat menjadi acuan bagi penelitian yang sejenis 

dan menambah ilmu pengetahuan baru. 

d. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan peneliti 

lain mengenai karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang 

diperoleh dari penelitian ini. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Peran. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dalam masyarakat (Setiawan, 2012).  Peran adalah seperangkat 

tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai 

kedudukannya dalam suatu sistem. (Fadli dalam Mubaraq, 2011:5). Jadi, peran 

adalah tingkah laku seseorang dalam masyarakat baik secara formal maupun 

infomral. 

2. Guru. Guru adalah semua orang yang dapat membantu perkembangan kepribadian 

seseorang dan mengarahkannya pada tujuan pendidikan (Jumali, 2008:41).  

Disebut pula sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
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mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah (Pasal 1 ayat1). Jadi, guru adalah orang yang 

membantu perkembangan kepribadian dan mengarahkannya kepada tujuan 

pendidikan. 

3. Penanaman. Penanaman merupakan proses, cara, perbuatan menanam, menanami 

atau menanamkan (KBBI, 2005:1134). Atau proses, cara, perbuatan menanam 

(kan). Jadi, penanaman adalah proses menanam, menanami atau menanamkan.  

4. Karakter. Karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau 

budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi 

pendorong dan penggerak, serta yang membedakan dengan individu yang lain 

(Hidayatullah, 2010:16). Karakter disebut pula sebagai bawaan, hati, jiwa, 

kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, tabiat, temperamen, watak 

(Hamid dan Saebani, 2013:30). Jadi, karakter merupakan sifat yang ada dalam diri 

individu yang dapat diamati oleh orang lain yang membedakan satu dengan yang 

lainnya. 

5. Semangat Kebangsaan. Semangat kebangsaan adalah cara berfikir, bertindak dan 

berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan diri dan kelompoknya (kemendiknas, 2010:10). Semangat 

kebangsaan merupakan suatu gejala psikologis berupa rasa persamaan dari 

sekelompok manusia yang menimbulkan kesadaran sebagai bangsa (Murti, 2008). 

Jadi, semangat kebangsaan adalah segala bentuk prilaku, berfikir, dan 

berwawasan yang lebih mengutamakan kepentingan negara dari kepentingan 

pribadi dan kelompok. 

6. Cinta Tanah Air. Cinta tanah air adalah cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa 

(Kemendiknas, 2010:10). Cinta Tanah Air adalah perasaan cinta sebenarnya 

mengandung unsur kasih dan sayang terhadap sesuatu (Ridwan, 2014). Jadi, cinta 

tanah air adalah perasaan yang mengandung unsur kasih sayang terhadap bangsa. 
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7. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. PPKn merupakan mata pelajaran 

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 (Darmadi, 

2013). PPKn memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan 

mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara 

Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila 

dan UUD 1945 (Winarno, 2013:18). Jadi, PPKn adalah mata pelajaran yang 

memfokuskan pada nilai-nilai luhur, hak kewajiban warga negara, dan lain 

sebagainya yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.  


