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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan nasional memiliki peranan yang sangat penting bagi warga negara. 

Pendidikan nasional bertujuan untk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Pendidikan juga memiliki peranan penting untuk memenuhi sumber daya manusia 

tersebut, sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan di dalam Undang-Undang 

No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang menyatakan 

bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakal mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi negara yang 

demokratis serta bertanggungjawab. 
 

Selain fungsi dan tujuan di atas, pendidikan memiliki visi dan misi yang 

tercantum dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003. Visi pendidikan nasional yaitu 

terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa 

untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia 

yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang 

selalu berubah. Adapun misi pendidikan nasional yaitu: 

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 

2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara 

utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan 

masyarakat belajar. 

3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk 

mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. 

4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan 

sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan. keterampilan, pengalaman, 

sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. 
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5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan 

Republik Inonesia. 
 

Sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan formal yang memiliki fokus 

terutama pada pengembangan intelektual dan moral bagi peserta didiknya. Sekolah 

dipandang sebagai tempat yang strategis untuk membentuk moral peserta didik. Hal 

ini dimaksudkan agar peserta didik dalam segala ucapan, sikap, dan perilakunya 

mencerminkan karakter yang baik dan kuat (Hidayatullah, 2010:23). Melalui sekolah 

diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan moral yang baik 

sehingga siswa mempunyai akhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. 

Salah satu nilai positif yang perlu ditanamkan kepada peserta didik di sekolah 

adalah cinta tanah air. Mengingat kenyataan sekarang ini banyak di kalangan 

generasi muda sekarang yang sudah mulai luntur rasa cinta tanah air. Rendahnya 

nilai-nilai cinta tanah air tersebut dikarenakan pengaruh negatif budaya barat yang 

masuk di Indonesia. Menurut Suyadi (2013:9), cinta tanah air merupakan sikap dan 

perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya, sehingga tidak akan 

tergiur dengan tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Penyebab 

utama luntur rasa cinta tanah air bangsa Indonesia adalah nilai-nilai pancasila hanya 

dijadikan sebagai sejarah. Mayoritas warga negara Indonesia hanya sekedar 

menghafal pancasila, tidak banyak yang mengamalkan nilai-nilai pancasila yang 

diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai cinta tanah air perlu ditanamkan 

sejak dini agar sebagai penerus bangsa dapat mewujudkan sikap dan tingkah laku 

yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat untuk menghindari penyimpangan-

penyimpangan sosial yang merusak norma. Penyimpangan dapat merugikan diri 

sendiri, masyarakat bahkan negara untuk mengembangkan rasa cinta tanah air dan 

bangsa yaitu dengan bangga menjadi bagian dalam negara Indonesia serta 

melestarikan dan mempelajari kekayaan budaya Indonesia. 

  Rendahnya nilai cinta tanah air juga dapat dilihat dari sikap siswa kelas VII di 

SMP Negeri 2 Colomadu tahun pelajaran 2014/2015.  Rendahnya rasa cinta tanah air 

tersebut ditunjukkan dengan adanya siswa yang tidak mau mengikuti upacara. 
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Mereka sengaja datang terlambat dan berdiam diri di kelas. Selain itu, perilaku 

lainnya yang ditunjukkan yaitu peserta didik tidak memakai seragam sesuka hati 

mereka, membuang sampah tidak pada tempatnya dan merusak fasilitas yang ada di 

sekolah. Rendahnya nilai-nilai cinta tanah air yang dimiliki oleh peserta didik 

hendaknya segera mendapatkan penanganan dari pihak sekolah terutama guru.  Hal 

ini dikarenakan kurangnya rasa cinta tanah air kepada bangsa akan menimbulkan 

berbagai macam tindakan kriminal yang dilakukan oleh peserta didik. Pihak sekolah 

terutama guru diharapkan dapat mencari cara untuk meningkatkan rasa cinta tanah 

air agar peserta didik memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, terampil, berprestasi dan 

berdaya saing serta memiliki komitmen untuk memajukan bangsa. 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata 

pelajaran yang memegang peranan penting dalam hal penanaman nilai-nilai moral 

kepada peserta didik. Hal ini ditunjukkan dengan tujuan dari Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan yaitu untuk membentuk peserta didik menjadi manusuia yang 

memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan berperan penting dalam membantu mengendalikan tingkah 

laku peserta didik yang menyimpang dari aturan dan membentuk karakter. Visi dan 

misi yaitu menjadi pusat pengembangan pembelajaran bidang Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan serta ketatanegaraan untuk membentuk bangsa yang 

berkarakter kuat dan memiliki kesadaran berkonstitusi menuju masyarakat madani, 

memajukkan ilmu pengetahuan teknologi dan meningkatkan sumber daya manusia, 

sehingga mampu memecahkan permasalahan bangsa dan memberikan pelayanan 

pendidikan menuju masyarakat madani.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka sangat relevan dilakukan 

penelitian tentang cinta tanah air. Oleh karena itu, dipandang penting untuk 

mengadakan penelitian tentang “Penanaman Nilai Cinta Tanah Air Di Sekolah (Studi 

Kasus Siswa Kelas VII  SMP Negeri 2 Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 

Ajaran 2014/2015)”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

didapat adalah: 

1. Bagaimanakah bentuk penanaman nilai cinta tanah air pada siswa kelas VII di 

SMP Negeri 2 Colomadu tahun pelajaran 2014/2015? 

2. Bagaimanakah kendala-kendala dalam penanaman nilai cinta tanah air pada siswa 

kelas VII di SMP Negeri 2 Colomadu tahun pelajaran 2014/2015? 

 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan bentuk penanaman nilai cinta tanah air pada siswa kelas VII di 

SMP Negeri 2 Colomadu tahun pelajaran 2014/2015 

2. Mendeskripsikan kendala-kendala dalam penanaman nilai cinta tanah air pada 

siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Colomadu tahun pelajaran 2014/2015. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Suatu penelitian sudah tentu diharapkan mempunyai manfaat yang dapat 

dikembangkan, begitu juga dengan penelitian ini nantinya diharapkan juga mampu 

memberikan manfaat terutama pada segi teoritik maupun praktisnya, manfaat 

tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan  pada umumya, mengenai  penanaman nilai 

cinta tanah air siswa di sekolah. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam  

mengungkap penanaman nilai cinta tanah air siswa di sekolah. 
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2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitiaan ini dapat digunakan sebagai masukan yang bermanfaat bagi 

semua pihak berkaitan dengan penanaman nilai cinta tanah air siswa di 

sekolah. 

b. Memberikan sumbangan pengetahuan dan memberikan informasi kepada 

mahasiswa maupun masyarakat mengenai pentingnya penanaman nilai cinta 

tanah air. 

c. Sebagai media pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

 

 


