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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha mendewasakan serta memandirikan manusia 

melalui kegiatan yang terencana melibatkan siswa dan guru. Pendidikan 

merupakan aspek yang penting dalam pembangunan bangsa. Karakter suatu 

bangsa dibangun melalui pendidikan. Melalui pendidikan yang bermutu, suatu 

bangsa akan menyongsong masa depan yang lebih baik. Realitanya pendidikan di 

Indonesia masih menghadapi hambatan dan tantangan, salah satunya adalah 

apatisme siswa. Siswa seharusnya aktif dalam mengikuti seluruh pelajaran di 

sekolah, tidak terkecuali pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn). 

Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana yang disebutkan dalam 

Lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi merupakan 

mata pelajaran yang mengkaji aspek pembentukan warga negara yang memahami 

dan mampu melaksanakan hak-hak serta kewajibannya untuk menjadi warga 

negara Indonesia yang cerdas, terampil, hingga berkarakter yang diamanatkan 

oleh Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar 

setiap warga negara memiliki wawasan bernegara dan menjadi warga negara 

Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan 

UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu mata pelajaran yang 

ada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Mata pelajaran PKn memiliki fungsi 



2 

  

 

yang cukup efektif untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan serta norma-norma 

yang berlaku dalam masyarakat. 

Realitanya saat ini pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mengalami 

kendala di sekolah, salah satunya adalah sikap apatis dari siswa. Seperti informasi 

dari Okezone (2011), pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kurang diminati 

oleh para pelajar. Salah satu penyebab apatis pada siswa adalah materi bahan ajar 

serta metode pengajaran para pendidik yang kerap kali membuat siswa kesulitan 

memahami pelajaran tersebut. Siswa sebagian besar meremehkan Pendidikan 

Kewarganegaraan di kelas karena mata pelajaran tersebut tidak masuk dalam ujian 

nasional. Setiap siswa seharusnya mengikuti proses pembelajaran PKn dengan 

maksimal, mengingat mata pelajaran tersebut memiliki fungsi yang cukup baik 

untuk membentuk kepribadian warga negara. 

Pendidikan Kewarganegaraan sebenarnya memiliki manfaat bagi peserta 

didik. Manfaat Pendidikan Kewarganegaraan pernah dikupas dalam beberapa 

artukel ilmiah. Di antaranya dalam jurnal internasional oleh Pasek dkk (2008), 

yang berjudul “Schools as Incubators of Democratic Participation: Building 

Long-Term Political Efficacy with Civic Education”. Pasek dkk (2008) 

menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mampu meningkatkan 

partisipasi politik siswa. Siswa dengan partisipasi politik yang tinggi dalam 

jangka panjang diharapkan mampu mengikuti pemerintahan dan berpartsipasi 

dalam pembangunan negara.  

Berikutnya ada Youniss (2011) dengan judul artikel ilmiah “Civic 

Education: What Schools Can Do to Encourage Civic Identity and Action”. 
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Youniss (2011) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mampu 

memberikan pengetahuan faktual tentang sejarah dan pemerintahan, sehingga 

mendorong siswa untuk ikut serta dalam kehidupan sehari-hari menjadi warga 

negara yang baik. Galston (2001) dalam tulisannya berjudul “Political 

Knowledge, Political Engagement, and Civic Education”, menyatakan bahwa 

Pendidikan Kewarganegaraan secara signifikan dapat meningkatkan pengetahuan 

politik. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan tema “Apatisme Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menegah Kejuruan”. Tema kajian 

ilmiah ini dianggap sesuai dengan Program Studi Pendididkan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, yang konsisten menitikberatkan pada problematika 

karakter serta nilai-nilai Kewarganegaraan. Penelitian ini juga memiliki 

keselarasan dengan beberapa mata kuliah yang ada di dalam Program Studi PPKn 

FKIP UMS yakni Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, Psikologi 

Pendidikan, serta Filsafat Pendidikan. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja bentuk-bentuk apatisme siswa dalam mengikuti pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di SMK PGRI Sukoharjo? 

2. Bagaimana usaha guru dalam mengatasi siswa yang apatis saat mengikuti 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK PGRI Sukoharjo? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk apatisme siswa dalam mengikuti 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK PGRI Sukoharjo. 

2. Untuk mendeskripsikan usaha guru dalam mengatasi siswa yang apatis saat 

mengikuti pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK PGRI 

Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di 

bidang ilmu pengetahuan mengenai pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di 

bidang ilmu pengetahuan dalam mengatasi apatisme pada pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 

2. Mafaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyebarluaskan informasi mengenai 

bentuk-bentuk apatisme siswa dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan kepada masyarakat. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi sekolah 

sebagai panduan untuk meningkatkan kualitas pendidik, khususnya guru 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

 

  


