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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai 

tujuan tertentu, atau proses interaksi yang mempunyai tujuan, Suryosubroto 

(2010:16). Pendidikan sebagai suatu kegiatan yang di dalamnya melibatkan 

banyak orang, diantaranya peserta didik, pendidik, administrator, masyarakat, dan 

orang tua peserta didik, Dimyati dan Mudjiono (2006:7). Oleh karena itu, agar 

tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka setiap orang 

yang terlibat dalam pendidikan dapat memahami tentang perilaku individu dan 

dapat menunjukkan perilakunya secara efektif. Pendidikan Kewarganegaraan 

adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan 

kewajiban suatu warga Negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan 

tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang diharapkan, karena 

dinilai penting pendidikan ini sudah diterapkan sejak usia dini disetiap jenjang 

pendidikan mulai dari yang paling dini hingga pada perguruan tinggi agar 

menghasilkan penerus-penerus bangsa yang berkompeten dan siap menjalankan 

hidup berbangsa dan bernegara. 

Mata pelajaran PPKn memiliki visi sebagai sarana pembinaan watak 

bangsa dan pemberdayaan warga negara, sedangkan misinya yaitu membentuk 

warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam 

kehidupan bernegara, dilandasi kesadaran politik, kesadaran hukum, dan 

kesadaran moral. Tujuan utama PPKn adalah untuk menumbuhkan wawasan dan 

kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, memiliki sikap dan perilaku cinta 

tanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat bangsa pancasila. Pancasila 

sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia, mengandung makna bahwa dalam 

setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus 

berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Darmadi, 2013). Demikian PPKn 
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dimaksudkan untuk memfasilitasi lahirnya generasi bangsa yang diharapkan. 

Generasi penerus tersebut diharapkan mampu mengantisipasi masa depan bangsa 

yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, 

bangsa, negara, dan hubungan internasional (Darmadi, 2013). 

PPKn di harapkan dapat menjadikan warga Negara Kesatuan Republik 

Indonesia mampu memahami, menganalisa dan menjawab masalah-masalah yang 

dihadapi oleh masyarakat bangsa dan Negara secara berkesinambungan dan 

konsisten cita-cita tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan UUD 

1945. Kompetensi secara singkat diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas 

yang berkewenangan untuk menentukan sesuatu dengan penuh rasa tanggung 

jawab yang harus dimiliki oleh seseorang agar mampu melaksanakan tugas dalam 

bidang tertentu. Kompetensi yang hendak dikembangkan dalam pembelajaran 

PPKn adalah memiliki kemampuan berfikir kritis secara rasional, kritis, dan 

kreatif sehingga mampu memahami berbagai wacana kewarganegaraan, memiliki 

keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi secara demokratis dan 

bertanggung jawab, memiliki watak dan kepribadian yang baik sesuai dengan 

norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Pendidikan karakter perlu ditanamkan dalam diri setiap peserta didik agar 

mempunyai bekal dalam menjalani hidup di masa depan. Karakter adalah kualitas 

atau kekuatan mental, moral, akhlak, dan budi pekerti individu merupakan 

kepribadian khusus yang menjadi pendorong, penggerak, serta membedakan 

dengan individu yang lain Hidayatullah (2010:16). Pendidikan karakter 

mempunyai makna yang lebih tinggi dari pendidikan moral, karena bukan 

mengajarkan yang benar dan salah, tetapi mencakup proses pembiasaan tentang 

sikap yang baik sehingga siswa dapat memahami dan berperilaku sesuai dengan 

aturan.  

Kejujuran adalah kemampuan menyampaikan kebenaran, mengakui 

kesalahan, dapat dipercaya dan bertindak secara hormat Zubaedi, (2011:79). 

Kejujuran adalah suatu kemampuan untuk mengakui perasaan atau pemikiran atau 

juga tindakan seseorang pada orang lain, Ibung (2009:69). Kejujuran menjadi 

penting karena dengan mengakui apa yang ia pikirkan, ia rasakan, dan ia lakukan 
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sebagaimana adanya, seseorang dapat terhindar dari rasa bersalah yang timbul 

akibat kebohongan yang ia lakukan. Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kejujuran adalah perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, baik terhadap diri 

sendiri maupun orang lain. 

Kepatuhan berasal dari kata patuh, berarti suka menurut perintah, taat 

kepada perintah atau aturan dan berdisiplin, (KBBI, 2010). Kepatuhan berarti 

bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Norma sosial atau 

aturan sosial adalah aturan-aturan dengan sanksi-sanksi sebagai pedoman untuk 

melangsungkan hubungan sosial dalam masyarakat yang berisi perintah, larangan, 

anjuran agar seseorang dapat bertingkah laku yang pantas guna menciptakan 

ketertiban, keteraturan, dan kedamaian dalam bermasyarakat. Dalam memberikan 

sanksi bagi pelanggaran terhadap norma, ada berbagai cara tergantung pada 

tingkatan norma mana yang dilanggar. Jadi pengertian dari kepatuhan pada aturan 

sosial adalah taat kepada perintah untuk melangsungkan hubungan sosial dalam 

masyarakat yang berisi perintah, larangan, anjuran agar seseorang dapat 

bertingkah laku yang pantas guna menciptakan ketertiban, keteraturan, dan 

kedamaian dalam bermasyarakat.  

  Hasil penelitian Sarbini (2014), siswa patuh kepada norma sekolah, adalah 

berperilaku sesuai dengan prosedur yang berlaku di sekolah. Hal tersebut sesuai 

dengan tata tertib dan tata karma di sekolah, melaksanakan apa yang ditetapkan 

oleh peraturan sekolah dan dipenuhi olehnya, serta mematuhi dengan sendirinya. 

Terlihat dalam kesehariaanya pada cara berpakaian dan sikap-sikap, tetapi dalam 

penanamannya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa di 

sekolah maupun di lingkungan masyarakat. 

  Penelitian Miftahul Jannah dkk (2014) menemukan fakta bahwa siswa 

menganggap penting kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam proses 

pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Penanaman nilai karakter kejujuran 

berjalan dengan cukup baik namun belum optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan 

sikap siswa dalam proses pembelajaran yang menunjukkan terkadang masih ada 

siswa yang berbuat tidak jujur.  
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 Melalui pendidikan karakter yang diberikan, diharapkan siswa mampu 

mengembangkan kemampuannya secara optimal. Dalam arti, kemampuan untuk 

bertindak. Dalam arti kemampuan untuk bertindak atas kemauan sendiri, keuletan 

dalam mencapai prestasi, mampu berfikir dan secara rasional, mampu 

mengendalikan diri dari lingkungannya, serta memiliki jiwa yang jujur. Agar 

menjadi anak yang berkarakter jujur dan patuh di keluarga, sekolah maupun 

masyarakat. 

Berdasarkan observasi dan pengamatan sendiri oleh peneliti sewaktu PPL 

di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta salah satu masalah yang dihadapi adalah 

siswa kurang jujur dan kurang mentaati peraturan. Terbukti apabila dalam proses 

pembelajaran, siswa tidak mau jujur apabila belum faham tentang materi yang 

dijelaskan oleh guru. Dibuktikan oleh gurunya sendiri pada waktu diberi 

pertanyaan siswa tidak bisa menjawab karena kurang faham. Sedangkan untuk 

siswa kurang bisa mentaati peraturan yaitu terbukti siswa masih ada yang sering 

terlambat datang ke sekolah karena beberapa alasan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, hal ini akan 

menjadi modal dasar peserta didik menjadi manusia yang berkarakter. Alasan 

memilih SMK Muhammadiyah 2 Surakarta sebagai tempat penelitian ini karena 

berdasarkan informasi belum ada yang melakukan kajian mengenai pendidikan 

karakter kejujuran dan kepatuhan pada aturan sosial peserta didik di sekolah ini. 

Melihat latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, cukup beralasan 

dilakukan penelitian mengenai “Penanaman Karakter Kejujuran dan Kepatuhan 

Pada Aturan Sosial Dalam Proses Pembelajaran PPKn di SMK Muhammadiyah 2 

Surakarta” 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah digunakan untuk mempermudah peneliti dalam 

melakukan penelitan, serta agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 
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1. Bagaimana penanaman karakter kejujuran dalam proses pembelajaran PPKn 

di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta ? 

2. Bagaimana penanaman karakter kepatuhan pada aturan sosial dalam proses 

pembelajaran PPKn di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta ? 

3. Bagaimana kendala penanaman karakter kejujuran dalam proses pembelajaran 

PPKn di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta? 

4. Bagaimana kendala penanaman karakter kepatuhan pada aturan sosial dalam 

proses pembelajaran PPKn di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta ? 

5. Bagaimana solusi penanaman karakter kejujuran dalam proses pembelajaran 

PPKn di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta ? 

6. Bagaimana solusi penanaman karakter kepatuhan pada aturan sosial dalam 

proses pembelajaran PPKn di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta ? 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan salah satu arah dari kegiatan penelitian, maka tujuan 

harus ditentukan terkait dengan permasalahan tersebut maka tujuan penelitian 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menggambarkan penanaman karakter kejujuran dalam proses 

pembelajaran PPKn di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta. 

2. Untuk menggambarkan penanaman karakter kepatuhan pada aturan sosial 

dalam proses pembelajaran PPKn di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta. 

3. Untuk mendiskripsikan kendala penanaman karakter kejujuran dalam proses 

pembelajaran PPKn di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta. 

4. Untuk mendiskripsikan kendala penanaman karakter kepatuhan pada aturan 

sosial dalam proses pembelajaran PPKn di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta. 

5. Untuk mendiskripsikan solusi dari kendala penanaman karakter kejujuran 

dalam proses pembelajaran PPKn di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta. 

6. Untuk mendiskripsikan solusi dari kendala penanaman karakter kepatuhan 

pada aturan sosial dalam proses pembelajaran PPKn di SMK Muhammadiyah 

2 Surakarta. 
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D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan mengenai penanaman 

pendidikan karakter kejujuran dan kepatuhan pada aturan sosial dalam 

pembelajaran PPKn di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta. 

b. Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian 

berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyebarluaskan informasi mengenai 

penanaman pendidikan karakter kejujuran dan kepatuhan pada aturan sosial 

melalui pembelajaran PPKn kepada siswa maupun mahasiswa. 

b. Sebagai calon pendidik, pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan 

selama mengadakan penelitian dapat ditransformasikan kepada peserta 

didik pada khususnya, maupun bagi masyarakat pada umumnya. 

 


