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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang diperlukan manusia untuk 

memperoleh pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan dapat diperoleh yaitu dengan 

cara belajar. Masalah yang dihadapi dalam belajar beraneka ragam, khususnya 

dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran bukan hanya sekedar berpusat 

pada guru, tetapi juga harus terjalin komunikasi yang baik antara guru dan siswa 

guna mencapai tujuan pembelajaran. Pendidikan berkembang bukan hanya berasal 

dari faktor guru, kecerdasan siswa ataupun prestasi siswa. Keberhasilan suatu 

pendidikan harus didukung oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal dan 

eksternal misalnya sarana dan prasarana sekolah. Pendidikan dapat dilakukan 

secara formal dan informal. Pendidikan itu sendiri selalu mengalami pembaharuan 

dalam rangka mencari struktur kurikulum, sistem pendidikan dan strategi 

pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Kemajuan bangsa didasarkan pada karakter yang harus dimiliki oleh 

generasi penerus. Karakter itu penting, karena banyak masyarakat memiliki 

kebiasaan-kebiasaan kurang kondusif untuk membangun bangsa yang lebih 

unggul. Semakin generasi bangsa memiliki bekal karakter yang kuat maka akan 

lebih maju. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) sebagaimana dikutip 

Samani (2012:42), karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi 

pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Karakter dapat dianggap 

sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha 
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Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud 

dalam pikiran, sikap, persaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma 

agama, hukum, tata krama, budaya, adat istiadat dan estetika. Orang berkarakter 

itu berarti seseorang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat atau 

berwatak. 

Pendidikan karakter menurut Franky Gaffar sebagaimana 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 seseorang. Pendidikan karakter 

yang diterapkan dalam lembaga pendidikan menjadi salah satu sarana 

pembudayaan dan pemanusiaan. Menciptakan sebuah lingkungan hidup yang 

menghargai hidup manusia, menghargai kebutuhan dan keunikan ciptaan, serta 

menghasilkan sosok pribadi yang memiliki kemampuan intelektual dan moral 

seimbang sehingga masyarakat akan menjadi semakin manusiawi. Pendidikan 

karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik siswa agar dapat mengambil 

keputusan dengan bijak dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungan. 

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan karakter dicanangkan sebagai salah satu program pendidikan sesuai 

dengan fungsi dan tujuan Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana tertuang 

dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3 menyebutkan bahwa: 

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

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
 

Tujuan utama dalam pendidikan karakter adalah untuk memfasilitasi 

penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam 

perilaku anak baik ketika proses sekolah maupun setelah proses sekolah. Tujuan 

kedua pendidikan karakter adalah mengkoreksi perilaku peserta didik yang tidak 

sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah.  

Penanaman karakter merupakan suatu upaya untuk membentuk generasi 

yang berakhlak mulia dan mampu menepatkan dirinya dalam situasi tertentu. 

Karakter yang kuat akan membawa dampak positif bagi siswa menuju kesuksesan 

di masa depan. Memperkokoh penanaman karakter anak sangat diperlukan karena 

agar tidak terpengaruh budaya barat. Pentingnya dilakukan penanaman karakter 

secara langsung membentuk nilai-nilai yang positif pada diri siswa. Lingkungan 

sekolah yang bersih dan nyaman merupakan sarana pendukung terselenggaranya 

pembelajaran yang kondusif. 

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah 

satu mata pelajaran yang tepat untuk menerapkan program pendidikan karakter. 

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengajarkan tentang 

bangsa Indonesia dan bagaimana seharusnya sikap warga negara Indonesia. Akan 

tetapi dewasa saat ini mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

dipandang sebelah mata oleh masyarakat, mereka beranggapan bahwa mata 

pelajaran ini tidak terlalu penting dibandingkan dengan mata pelajaran lain dan 

siswa juga kurang memperhatikan pada saat pembelajaran berlangsung. Hal ini 

menjadi penghambat tercapainya tujuan yang diharapkan oleh guru. 
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Pendidikan karakter adalah hal positif apa saja yang dilakukan guru dan 

berpengaruh kepada karakter siswa yang diajarnya terutama dalam menanamkan 

karakter tanggung jawab belajar yang memiliki peranan penting dalam 

meningkatkan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan 

adanya tanggung jawab siswa akan lebih bertanggung jawab dalam kegiatan 

pembelajaran. Selain itu dengan tanggung jawab siswa dapat memecahkan 

masalah dan menumbuhkan percaya diri. Dalam pengamatan peneliti 

menunjukkan bahwa siswa kurang memiliki rasa tanggung jawab belajar yang 

baik pada saat proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

berlangsung. Mereka kurang memperhatikan pelajaran, bermain dan bercanda 

dengan teman sebangku. 

Keterkaitan dan hubungan antara penanaman karakter dengan program studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah tertuang dalam visi, misi dan 

tujuan Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UMS 

sebagaimana berikut ini. 

1. Menghasilkan guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

serta ketatanegaraan yang profesional, mampu mengembangkan pembelajaran 

inovatif dan melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas. 

2. Menghasilkan guru yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni untuk mendukung profesiolisme guru. 

3. Menghasilkan guru berkarakter kuat dalam mencapai tujuan dan cita-cita 

nasional. 
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4. Menghasilkan guru yang memiliki kemampuan membina generasi muda 

melalui pendidikan Kepramukaan (Buku Panduan Akademik PPKn. 2015:134) 

Selaras dengan tujuan program studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan tersebut terlihat bahwa pendidikan atau penanaman karakter 

merupakan salah satu hal yang dijunjung tinggi untuk dilaksanakan oleh dosen, 

mahasiswa maupun lulusannya. Menanamkan pendidikan karakter disiplin dan 

tangung jawab dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan di kelas dapat menumbuhkan sikap  siswa mematuhi peraturan 

yang diberikan guru, mendorong siswa melakukan hal-hal positif selama 

pembelajaran berlangsung. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian mengenai penanaman karakter disipilin dan 

tanggung jawab dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan kelas VII di SMP Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015 

untuk mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan nilai-nilai karakter 

lainnya serta menciptakan hubungan timbal baik antara guru dengan siswa, siswa 

antar siswa, siswa dengan kelompok masyarakat. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian pokok yang harus ada dalam 

penelitian karya ilmiah. Adanya perumusan masalah diharapkan proses 

pemecahan permasalahan dapat terinci secara jelas, lebih terarah, dan fokus. 

Peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu pokok 
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permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi penanaman karakter disiplin pada siswa dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII di SMP 

Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015? 

2. Bagaimana implementasi penanaman karakter tanggung jawab pada siswa 

dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 

VII di SMP Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015? 

3. Bagaimana kendala dalam implementasi penanaman karakter disiplin dan 

tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan kelas VII di SMP Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 

2014/2015? 

4. Bagaimana solusi atas kendala dalam implementasi penanaman karakter 

disiplin dan tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII di SMP Negeri 3 Surakarta Tahun 

Ajaran 2014/2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian titik pijak dalam melaksanakan kegiatan yang akan 

dilaksanakan, sehingga harus dirumuskan dengan jelas. Tujuan penelitian 

berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti. Adanya 

tujuan penelitian, maka suatu masalah yang diteliti dapat dirumuskan secara jelas 

dan terarah, serta akan mempermudah dalam mencari data sampai pada langkah 
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pemecahan masalahannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan implementasi penanaman karakter disiplin pada siswa 

dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 

VII di SMP Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. 

2. Untuk mendiskripsikan implementasi penanaman karakter tanggung jawab 

siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

kelas VII di SMP Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. 

3. Untuk mendiskripsikan kendala dalam implementasi penanaman karakter 

disiplin dan tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII di SMP Negeri 3 Surakarta Tahun 

Ajaran 2014/2015. 

4. Untuk mendiskripsikan solusi atas kendala dalam implementasi penanaman 

karakter disiplin dan tanggung jawab pada siswa dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII di SMP Negeri 3 

Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat 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 disiplin dan tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran 
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Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII di SMP Negeri 3 

Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. 

b. Menambahkan pengetahuan dan wawasan khususnya tentang penanaman 

karakter disiplin dan tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII di SMP Negeri 3 

Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberi informasi dan masukan yang berguna 

tentang penanaman disiplin dan tanggung jawab siswa dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII di SMP 

Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. 

b. Sebagai calon pendidik pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, pengetahuan, dan pengalaman selama mengadakan 

penelitian ini dapat ditranformasikan kepada peserta didik pada khususnya, 

serta bagi masyarakat luas pada umumnya. 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah merupakan penjabaran dari kata kunci yang dapat digunakan 

dalam penelitian. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam penelitiaan ini 

sebagai berikut: 



9 
 

1. Karakter. Menurut Samani dan Haryanto (2011:22), karakter adaalh dorongan 

untuk menentukan pilihan yang terbaik dalam hidup atau cara berpikir yang 

khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkungan 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

2. Disiplin. Menurut Daryanto dan Darmiatun (2013:49), disiplin pada dasarnya 

kontrol dalam mematuhi aturan yang dibuat oleh diri sendiri maupun di luar 

diri seperti keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, negara maupun agama. 

3. Tanggung jawab. Menurut Fitri (2012:112), tanggung jawab adalah nilai moral 

penting dalam kehidupan masyarakat, tanggung jawab adalah nilai moral 

penting dalam kehidupan masyarakat, tanggung jawab adalah pertanggungan 

perbuatan orang tua dan diri sendiri. 

4. Proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata 

pelajaran yang dirancang untuk membina perkembangan moral anak didik agar 

keimanan dan akhlak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.  


