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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari manusia. Semua 

manusia akan membutuhkan pendidikan agar dapat mengembangkan potensi dan 

bakat yang ada dalam dirinya agar menjadi manusia yang berkarakter. 

Pendidikan merupakan satu-satunya cara dapat ditempuh oleh manusia agar 

mengembangkan potensi dan bakat yang ada dalam dirinya. Melalui pendidikan , 

manusia akan terbentuk menjadi pribadi yang terdidik dengan memiliki 

kecerdasan intektual dan sikap yang berkarakter. Hal ini dijelaskan bagaimana 

pendidikan sangatlah penting bagi manusia. Dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 

ayat 1 dijelaskan bahwa: 

“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 

kegamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperluaskan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara” 

 

Berdasarkan Undang-Undang tentang pendidikan di atas, maka dapat 

diketahui bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan 

oleh manusia agar mengetahui potensi siswa yang berkaitan dengan kecerdasan 

intelektual, kepribadian, ketrampilan, dan akhlak yang ada dalam diri siswa di 

lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat program pendidikan 

dilaksanakan yang juga bagian dari masyarakat, oleh karena itu program di 

sekolah perlu memberikan wawasan yang secara luas pada siswa untuk 

mengembangkan potensi tersebut. 

Sejak adanya Kurikulum 2013 (K-13) khususnya pada jenjang sekolah 

dasar yang merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya yaitu 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang membawa perkembangan 

untuk pendidikan kewarganegaraan, karena sebagai salah satu pelajaran yang 
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harus ada untuk sekolah dasar. Dalam Kurikulum 2013 pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan sudah digabungkan dengan pelajaran yang lain, materi yang 

berkaitan dengan perilaku sopan santun yaitu sesuai dengan kompetensi dasar 

memahami hak dan kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari di 

rumah, sekolah dan masyarakat dan sesuai dengan indikator mengklasifikasikan 

sikap yang memenuhi kewajiban sebagai pelajaran, sehingga pelajaran 

pendidikan kewarganegaraan dapat diarahkan untuk membentuk karakter sopan 

santun siswa dalam bertingkah laku dan berkomunikasi baik dengan guru 

maupun dengan teman. Dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan 

siswa mendapat bekal mengenai kesopanan dalam betingkah laku dan 

berkomunikasi, sehingga tidak hanya mengajarkan siswa mengenai teori saja, 

tetapi siswa juga mempraktikannya di lingkungan keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Dalam membentuk karakter sopan santun siswa melalui pendidikan 

kewarganegaraan juga mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga 

banyak sekolah yang berlomba-lomba untuk bagaimana penanaman karakter 

bisa dilakukan di sekolah guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 

Berhasil tidaknya penanaman karakter sopan santun pada siswa salah satunya 

dapat dilihat dari proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah. 

Tak luput dari pendidikan kewarganegaraan yang merupakan pendidikan yang 

berdasarkan nilai-nilai pancasila untuk mengembangkan dan melestarikan nilai 

luhur dan moral yang berkarakter budaya diwujudkan dalam kehidupan sehari-

hari, sehingga seluruh kemampuan dalam diri siswa secara individu akan 

memfungsikan diri sesuai dengan karakter yang ada dalam dirinya. 

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan Bapak Suparmin, S.Pd 

sebagai kepala sekolah SD Negeri Singopadu 2 pada hari Senin, 06 Maret 2017 

diketahui bahwa banyak siswa khususnya kelas IV yang kurang memiliki sikap 

yang baik, mereka cenderung bersikap yang sesuai dengan keinginan seperti yang 

mereka inginkan seperti halnya berbicara dengan guru baik di kelas maupun di 

luar kelas terkadang masih berperilaku yang kurang sopan dan berbicara 

terkadang yang kurang santun, hal inilah yang juga dilakukan dengan temannya. 

Rendahnya perilaku yang baik dan kurangnya penanaman karakter sopan santun 
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siswa salah satunya disebabkan oleh penyampaian materi dalam proses 

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang kurang optimal pada siswa 

khususnya pada sikap. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan pendidikan 

kewarganegaraan dalam proses pembelajaran dalam memebentuk karakter sopan 

santun, sehingga tidak hanya sekedar materi yang disampaikan tetapi perilaku 

atau sikap juga harus diperhatikan agar lebih maksimal. Karena apabila 

penerapan pendidikan kewarganegaraan disampaikan dengan baik, maka akan 

memberikan dampak yang sangat baik pula pada pembenukan karakter sopan 

santun siswa di lingkungan sekolah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam 

Membentuk Karakter Sopan Santun Siswa Kelas IV SD Negeri Singopadu 2 

Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam 

membentuk karakter sopan santun siswa kelas IV SD Negeri Singopadu 2 

Tahun Pelajaran 2016/2017? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pembelajaran 

pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter sopan santun siswa 

kelas IV SD Negeri Singopadu 2 Tahun Pelajaran 2016/2017? 

3. Bagaimana upaya-upaya mengatasi kendala dalam membentuk karakter 

sopan santun melalui kegiatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan 

pada siswa kelas IV SD Negeri Singopadu 2  Tahun Pelajaran 2016/2017? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan implementasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan 

dalam membentuk karakter sopan santun siswa kelas IV SD Negeri 

Singopadu 2 Tahun Pelajaran 2016/2017. 

2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan 

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter sopan 

santun siswa kelas IV SD Negeri Singopadu 2 Tahun Pelajaran 2016/2017. 

3. Mendeskripsikan upaya-upaya mengatasi kendala dalam membentuk karakter 

sopan santun melalui kegiatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan 

pada siswa kelas IV SD Negeri Singopadu 2 Tahun Pelajaran 2016/2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai sarana dan alternatif untuk menambah referensi dan bahan 

kajian ilmiah dalam khasanah ilmu pengetahuan dibidang pendidikan serta 

untuk penelitian lanjutan mengenai implementasi pendidikan 

kewarganegaraan dalam membantuk karakter sopan santun siswa kelas IV 

sekolah dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Memberikan dorongan kepada kepala sekolah dalam usahanya 

untuk mengelola dan meningkatkan kualitas sekolah yang dipimpinnya, 

khususnya dalam pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk 

membentuk karakter sopan santun siswa di lingkungan sekolah. 

b. Bagi Guru 

Memberikan pengetahuan kepada guru tentang implementasi 

pendidikan kewarganegaraan di SD Negeri Singopadu 2 Tahun Pelajaran 

2016/2017, sehingga guru dapat memberikan konstribusi dan upaya 

dalam membentuk karakter sopan santun siswa di lingkungan sekolah. 
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c. Bagi Siswa 

Memberikan kemudahan bagi siswa SD Negeri Singopadu 2 

dalam belajar dan membentuk karakter sopan santunnya dengan 

pendidikan kewarganegaraan yang baik, sehingga dapat mengembangkan 

sikap yang baik secara ilmiah. 

 


