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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Secara umum pendidikan bertujuan untuk menjadikan “manusia 

seutuhnya”  yang bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat dan bagi negaranya. 

Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan di Indonesia sebagaimana tercantum 

dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai 

berikut. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 
Negara.  

    Guru merupakan “ujung tombak” pendidikan atau dengan istilah lain “guru 

merupakan pilar penting dalam mencetak generasi berkualitas”. Kualitas generasi 

yang akan datang sangat dipengaruhi oleh peranan dan kompetensi guru selaku 

pendidik. Sebagai seorang profesional, guru harus benar-benar kompeten di 

bidangnya. Guru harus mampu membuat perencanaan pembelajaran dengan baik 

dan menerapkannya dalam proses pembelajaran secara konsisten. Guru sebagai 

tenaga profesional bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran,  

dan  menilai hasil pembelajaran (Winarno, 2014: 42). Pembelajaran harus 

didesain dengan sistem active learning dan student centered.   

   Dalam Pengembangan karakter peserta didik di Sekolah, guru memiliki 

posisi yang strategis sebagai pelaku utama. Guru merupakan sosok yang bisa 
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digugu dan ditiru atau menjadi idola bagi peserta didik. Guru bisa menjadi sumber 

inspirasi dan motivasi peserta didiknya. Sikap dan perilaku seorang guru sangat 

membekas dalam diri siswa, sehingga ucapan, karakter dan kepribadian guru 

menjadi cermin siswa. Dengan demikian guru memiliki tanggung jawab besar 

dalam menghasilkan generasi yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral. Tugas-

tugas  itu merupakan transformasi, identifikasi, dan pengertian tentang diri 

sendiri, yang harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam kesatuan yang 

organis, harmonis, dan dinamis. 

 Pendidikan karakter di sekolah sangat diperlukan, walaupun dasar dari 

pendidikan karakter adalah di dalam keluarga. Kalau seorang anak mendapatkan 

pendidikan karakter yang baik dari keluarganya, anak tersebut akan berkarakter 

baik pada tahap selanjutnya. Namun banyak orang tua yang lebih mementingkan 

aspek kecerdasan otak ketimbang pendidikan karakter. Selain itu banyak orang 

tua yang gagal dalam mendidik karakter anak-anaknya baik karena kesibukan 

maupun karena lebih mementingkan aspek kognitif anak. Meskipun demikian, 

kondisi ini dapat ditanggulangi dengan memberikan pendidikan karakter di 

sekolah. Permasalahan selanjutnya adalah kebijakan pendidikan di Indonesia yang 

lebih mementingkan aspek kecerdasan otak, walaupun belakangan ini pentingnya 

pendidikan budi pekerti menjadi bahan pembicaraan hangat.  

 Pendidikan karakter menjadi lebih penting  ketika melihat kenyataan pada 

generasi  sekarangini, ada berbagai ketimpangan hasil pendidikan dilihat dari 

perilaku lulusan pendidikan formal saat ini, semisal korupsi, perkembangan seks 

bebas pada kalangan remaja, narkoba, tawuran, pembunuhan, perampokan oleh 
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para pelajar dan pengangguran sekolah menengah dan  atas. Semuanya terasa 

lebih kuat sejak negara ini dilanda krisis yang berkepanjangan. 

 Dengan pendidikan karakter, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. 

Kecerdasan emosi adalah bekal terpenting dalam mempersiapkan anak 

menyongsong masa depan, karena dengannya seseorang akan dapat berhasil 

dalam menghadapi segala macam tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil 

secara akademis. Remaja yang berkarakter atau mempunyai kecerdasan emosi 

tinggi akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja 

seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan sebagainya. 

 Dengan melihat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat kita saat ini, 

seperti yang sering kita lihat pada tayangan-tayangan televisi, dan berita-berita 

yang dimuat di koran/majalah yaitu banyaknya kasusu-kasus korupsi, 

penyalahgunaan obat-obatan, tawuran pelajar, narkoba, miras bahkan terjadinya 

kasus-kasus pelecehan seksual dan sebagainya. Maka pendidikan karakter 

diharapkan mampu mengurangi atau bahkan membentengi kaum remaja 

umumnya dan siswa pada khususnya dari perilaku-perilaku yang tidak baik 

tersebut. Terlebih Madrasah Tsanawiyah sebagai suatu institusi pendidikan yang 

berbasis Islam berupaya bagaimana lembaga pendidikan ini mampu menjadi 

pusat pendidikan karakter yang nantinya diharapkan membentuk generasi muda 

Indonesia yang berkarakter.  

 Madrasah harus mampu memadukan kekuatan IPTEK dan IMTAK 

sehingga mampu menyiapkan “Calon Ulama Cendekiawan”  yang cerdas.  

Dengan bekal keterampilan untuk  bisa hidup ditengah-tengah masyarakat yang 
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heterogen dan tak menentu. Karena itu tuntutan mutu pendidikan madrasah perlu 

direalisasikan disertai komitmen terhadap mutu dan unggulan setahap demi 

setahap. 

 Setiap siswa memiliki beberapa potensi yang perlu dikembangkan, 

madrasah memiliki tanggung jawab secara formal, bagaimana prestasi anak dapat 

berkembang dengan baik, memberikan keterampilan khusus kepada anak 

merupakan suatu keharusan bagi penyelenggara pendidikan, sejalan dengan itu, 

madrasah  merencanankan program pengembangan keterampilan hidup (life skill) 

sebagai sarana untuk memberikan bekal kepada peserta didik agar dapat hidup 

dan dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Program pengembangan 

keterampilan yang akan dikembangkan yaitu keterampilan menjahit, komputer 

dan otomotif, perlengkapan dan semua alat sudah tersedia. Dan yang lebih utama 

di Madrasah ditanamkan nilai-nilai karakter yang terealisasi dalam semua jenis 

pembelajaran, baik intra kurikuler, ekstra kurikuler dan lebih kongkrit lagi dalam 

kegiatan pembiasaan. Madrasah dapat menjadi pilihan orang tua yang 

menginginkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan secara maksimal karena  

madrasah Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga 

setiap peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang 

dimiliki. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam sehingga 

peserta didik menjadi tekun beribadah, jujur, amanah, fatonah, disiplin, sportif, 

tanggungjawab, percaya diri dan memiliki rasa hormat pada orang tua, guru dan 

menyayangi sesama serta suka menolong. Melaksanakan pembelajaran intra dan 

ekstra kurikuler secara efektif sesuai dengan bakat dan minat sehingga peserta 
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didik dapat berkembang secara optimal dengan memiliki keahlian 

mengoperasikan computer, mesin jahit, ceramah keagamaan, terampil beribadah 

dan berkarakter. 

 Menurut Lickona (1992, dalam Dharma Kesuma, 2012:63) Nilai-nilai 

yang harus diajarkan di sekolah tentang pendidikan karakter meliputi dua prinsip, 

yaitu (1) terdapat nilai-nilai yang bermafaat secara obyektif, disepakati secara 

universal yang harus diajarkan sekolah-sekolah ditengah masyarakat yang plural, 

dan (2) sekolah hendaknya tidak hanya memapari para siswa dengan nilai-nilai 

tersebut, tetapi juga membantu mereka memahami, menginternalisasi dan 

bertindak sesuai nilai-nilai tersebut. 

 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran 

yang mempunyai misi sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila, penyadaran 

akan norma dan konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

pengembangan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 

dan penghayatan terhadap filosofi Bhinneka Tunggal Ika. 

 Selanjutnya dijelaskan bahwa tujuan akhir dari Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan adalah terwujudnya warga negara yang cerdas dan baik, yakni 

warga negara yang bercirikan tumbuh-kembangnya kepekaan, ketanggapan, 

kritisasi, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara secara tertib, damai, dan kreatif, sebagai cerminan dan 

pengejawantahan nilai, norma dan moral Pancasila. Para peserta didik 

dikondisikan untuk selalu bersikap kritis dan berperilaku kreatif sebagai anggota 
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keluarga, warga sekolah, anggota masyarakat, warga negara, dan umat manusia di 

lingkungannya secara cerdas dan baik.  

 Pendidikan karakter memerlukan, metode khusus yang tepat agar tujuan 

pendidikan dapat tercapai, diantara metode pembelajaran yang sesuai adalah 

metode keteladanan, metode pembiasaan dan metode pujian dan hukuman.  

 Dalam penelitian ini penulis membatasi pengelolaan  pembelajaran 

pendidikan  kewarganegaraan yang diteliti adalah pada  kelas VIII semester 

genap, pada standar kompetensi “Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan di 

indonesia”. Pembatasan ini dilakukan mengingat materi pembelajaran yang sangat 

banyak dan waktu yang terbatas.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut tentang Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang 

berbasis pendidikan karakter melalui penelitian yang  berjudul “Pengelolaan 

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berbasis 

Karakter di Madrasah Tsanawiyah Negeri Klaten”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengelolaan Pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Klaten, dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi . 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat dirinci tiga masalah sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimanakah Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan berbasis Karakter di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Klaten? 

2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan berbasis Karakter di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Klaten? 

3. Bagaimanakah Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan berbasis Karakter di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Klaten? 

 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

1. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran Pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan berbasis Karakter di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Klaten. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan berbasis karakter di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Klaten. 

3. Mendeskripsikan evaluasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan berbasis karakter di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Klaten. 

 

 



8 
 

D. Manfaat Penelitian 

   Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi upaya 

pembentukan karakter peserta didik, melalui pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan di Madrasah Tsanawiyah  maupun institusi 

pendidikan pada umumnya, baik manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan 

kajian khususnya mengenai pengelolaan pembelajaran berbasis karakter di 

madrasah tsanawiyah, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan maupun 

penilaian pembelajaran. 

2. Manfaat praktis yang penulis kemukakan dari penelitian ini ada dua, 

a) Sebagai bahan masukan atau informasi bagi guru dan kepala sekolah 

SMP/ MTs/SMPLB dan Paket B maupun stakeholder dalam rangka 

pembentukan karakter peserta didik, melalui pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. 

b) Sebagai bahan masukan atau informasi bagi guru SMP/ MTs/SMPLB 

dan Paket B mengenai pengelolaan pembelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan berbasis karakter. 

 


