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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah konsep multidimensional yang 

dimaksudkan untuk meletakkan dasar pengetahuan tentang masyarakat, berpartisipasi 

dalam proses kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh, dan secara umum tentang 

bagaimana menjadi warga negara yang baik. Adapun peran utama dunia pendidikan 

ialah menanamkan Pendidikan Kewarganegaraan kalangan generasi muda terutama 

mahasiswa, karena Pendidikan Kewarganegaraan merupakan modal dasar untuk 

mewujudkan dan menegakkan demokrasi dalam kehidupan di kampus, masyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Dengan mendapatkan Pendidikan Kewarganegaraan mahasiswa diharapkan 

dapat mencerminkan sikap saling menghargai dan menghormati sesama, baik di 

kalangan kampus maupun di luar kampus sesama mahasiswa, serta dapat 

meningkatkan dan memantapkan rasa persatuan bangsa dalam rangka menciptakan 

suatu kehidupan yang berpedoman pada pancasila, guna menunjang kelestarian 

Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

 Dalam kaedah kehidupan bernegara, Pendidikan Kewarganegaraan 

memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan moral bangsa dalam 

kaitannya dengan interaksi individu terhadap negara maupun terhadap sesama 

individu. Dalam kajian hubungan individu terhadap negara, Pendidikan 

Kewarganegaraan mengajarkan bahwa bangsa indonesia harus memiliki etika yakni 
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sikap yang mencerminkan tindakan atau perilaku yang positif dan tidak melenceng ke 

arah yang negatif. Artinya, sikap atau perilaku yang lebih mengedepankan persatuan 

dan kesatuan yang menumbuhkan jiwa nasionalisme bangsa guna mewujudkan 

negara bangsa yang utuh dan berdaulat. Sebagai contoh taat terhadap peraturan 

hukum yang berlaku, sopan berlalu lintas, mengikuti pemilu secara jurdil, menjaga 

budaya dan melestarikannya. Adapun dalam kajian moral individu terhadap sesama 

individu, Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan bahwa harus memiliki sikap 

saling menghormati, menghargai dan toleransi sesama individu tanpa mengenal 

perbedaan  agama, ras, dan suku. Sebagai contoh : harus bisa menerima dan tidak 

membeda-bedakan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.   

Terlebih lagi, Pendidikan Kewarganegaraan juga mengenal dan mengajarkan 

tentang etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan 

Kewarganegaraan mengajarkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus 

memiliki etika yang tepat atau baik dalam setiap aspek kehidupan baik di kalangan 

masyarakat maupun di lingkungan kampus yang artinya, dalam  melakukan perbuatan 

harus menyesuaikan dengan etika-etika yang berlaku. Contoh : etika berpakaian, 

berbicara, makan, dan lain - lain.  

 Selain itu yang tidak kalah pentingnya dengan etika masih ada satu 

Pendidikan Kewarganegaraan yang membahas tentang norma yang artinya aturan-

aturan yang berlaku dan wajib kita patuhi yakni peraturan yang berlaku di suatu 

masyarakat misalnya iuran untuk kebersihan lingkungan. Adapun aturan - aturan 

yang harus ditaati dalam lingkungan kampus tidak ditinggalkan bahwa jika sebagai 

mahasiswa. Oleh karena itu, tidak cukup jika hanya mengedepankan etika jika tidak 
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didukung dengan norma. Jadi etika tersebut harus ditanamkan jalan kehidupan 

bermasyarakat baik di dalam kampus maupun luar kampus. 

 Menurut Nur Widodo (16/09/2013) Di Perguruan tinggi Universitas 

Muhammadiyah Malang khususnya Jurusan FKIP cukup banyak terjadi fenomena-

fenomena yang perlu ditelaah lebih lanjut mengenai pelanggaran-pelanggaran disiplin 

yang dilakukan oleh mahasiswa. Di antaranya adalah pelanggaran tata tertib UTS dan 

UAS yaitu mahasiswa tidak memakai seragam yang telah ditentukan oleh pihak 

kampus, tidak memakai jilbab bagi mahasiswi, hanya memakai sandal, tidak berdasi, 

berambut gondrong bagi mahasiswa dan mencontek pada saat ujian berlangsung. 

Selanjutnya adalah pelanggaran prosedur UTS dan UAS yaitu belum membayar 

SPP/DPP dan memalsu tanda tangan dosen atau ketua jurusan. Kemudian 

pelanggaran menengah di antaranya berpacaran atau bermesraan di lingkungan 

kampus dan sanksinya berupa kerja sosial. Yang terakhir pelanggaran berat yaitu 

berbuat mesum di lingkungan ataupun di luar kampus, mengkonsumsi obat – obatan 

terlarang seperti narkoba, dan melakukan pencurian yang sanksinya adalah drop out 

(DO). Diharapkan dengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan dapat menumbuhkan 

etika profesi keguruan mahasiswa jurusan FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. 

Berangkat dari latar belakang di atas, yang menjadi pertanyaan dalam 

permasalahan ini adalah  Bagaimana Implementasi PKn dalam menumbuhkan etika 

mahasiswa PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Malang? Bagaimana Etika 

Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Malang setelah mendapat 

pembelajaran PKn? serta faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan 

penghambat dalam menumbuhkan etika profesi keguruan bagi mahasiswa PPKn 
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FKIP Universitas Muhammadiyah Malang? Oleh karena itu peneliti bermaksud 

mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Implementasi Pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menumbuhkan Etika Profesi Keguruan 

Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini pada dasarnya ingin memberikan ide baru dalam dunia 

pendidikan. Penelitian ini dianggap penting demi terwujudnya suatu sikap dan 

perilaku mahasiswa yang mengedepankan etika profesi keguruan yang sudah mulai 

luntur dan punah.  

 Selanjutnya rumusan masalah yang dapat ditarik kemudian adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Implementasi PKn dalam Menumbuhkan Etika Profesi Keguruan 

Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Malang ? 

2. Bagaimana etika profesi keguruan mahasiswa PPKn FKIP Universitas 

Muhammadiyah Malang setelah mendapat pembelajaran PKn ? 

3. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 

menumbuhkan etika profesi keguruan bagi mahasiswa jurusan PPKn FKIP 

Universitas Muhammadiyah Malang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini pada dasarnya bertujuan agar pemberian mata kuliah Pendidikan 

Kewarganegaraan untuk mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang 

khususnya pada jurusan PPKn lebih ditingkatkan lagi, dengan cara memberikan 

beban SKS (Satuan Kredit Semester) yang semula hanya dua (2) menjadi Tiga / 
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Empat SKS, memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap mahasiswa di 

lingkungan kampus, di sisi lain peran dosen juga lebih penting dalam hal 

menanamkan suatu etika profesi keguruan baik terhadap mahasiswa di dalam kelas 

maupun lingkungan kampus. Secara lebih rinci penelitian ini bertujuan agar 

mahasiswa dapat : 

1. Menganalisis tentang pembelajaran PKn dalam menumbuhkan etika profesi 

keguruan mahasiswa jurusan PPKn FKIP di Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Untuk mengetahui Etika profesi keguruan mahasiswa jurusan PPKn FKIP 

Universitas Muhammadiyah Malang setelah mendapat pembelajaran PKn. 

3. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan 

penghambat dalam menumbuhkan etika profesi keguruan mahasiswa jurusan 

PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan memberi wacana baru tentang pentingnya Pendidikan 

Kewarganegaraan dalam menumbuhkan etika profesi keguruan pada mahasiswa. 

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan akan diperoleh kemampuan mahasiswa untuk 

bersikap yang mengedepankan rasa saling menghargai dan menghormati sesama 

dengan pedoman pancasila, konflik-konflik politik, serta ikut memecahkan masalah 

tersebut. Selain membahas tentang moral, etika dan norma, Pendidikan 

Kewarganegaraan juga membahas tentang ketatanegaraan dan Undang-Undang Dasar 

1945. 

2. Secara Praktis 



6 
 

Sedangkan secara praktis kegunaan penelitian ini adalah 

a. Bagi lembaga Universitas Muhammadiyah Malang adalah menjadikan seluruh 

mahasiswa khususnya jurusan PPKn FKIP agar lebih mengedepankan ideologi 

pancasila dan etika profesi keguruan bisa lebih di miliki. 

b. Bagi mahasiswa adalah menumbuhkan etika profesi keguruan baik di lingkungan 

kampus maupun di lingkungan masyarakat kelak. 

c. Bagi peneliti adalah mengetahui seberapa jauh mahasiswa jurusan PPKn FKIP di 

Universitas Muhammadiyah Malang dalam memahami dan mengerti tentang 

etika profesi keguruan. 

1.5 Pembatasan Masalah 

        Untuk menghindari kesalahan penelitian, maka peneliti membatasi masalah 

penelitian agar tidak menyimpang dari pokok bahasan, adapun batasan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Implementasi PKn dalam menumbuhkan etika profesi keguruan bagi mahasiswa 

jurusan PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Malang? 

2. Etika profesi keguruan mahasiswa jurusan PPKn FKIP Universitas 

Muhammadiyah Malang setelah mendapat pembelajaran PKn. 

3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam menumbuhkan etika profesi 

keguruan bagi mahasiswa jurusan PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah 

Malang. 
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1.6 Penegasan Istilah  

 Penegasan istilah dalam hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman 

dalam menginterpretasikan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi, maka 

perlu diberikan penegasan istilah sebagai berikut : 

1. Implementasi 

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau 

inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa 

perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Mulyasa (2009:178). 

2. Pembelajaran 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses komunikasi antara peserta 

didik dengan pendidik serta antar peserta didik dalam rangka perubahan sikap 

(Suherman, 1992:32). 

3. Pendidikan Kewarganegaraan 

  Pendidikan Kewarganegaraan merupakan modal dasar untuk mewujudkan dan 

menegakkan demokrasi dalam kehidupan di kampus, masyarakat, berbangsa dan 

bernegara. (Menurut Keraf,1997:16) 

4. Menumbuhkan  

 Menjadikan (menyebabkan) tumbuh, adalah menjadikan mahasiswa 

mengetahui etika profesi keguruan. 

5. Etika 

     Pengertian etika sering disamakan dengan pengertian akhlak dan moral dan ada 

pula ulama yang mengatakan bahwa akhlak merupakan etika islam. Etika adalah 
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suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia. 

(Rahmaniyah: 2010: 57). 

6. Profesi  

Profesi adalah suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialisasi yang 

relatif lama di perguruan tinggi dan dikuasi oleh suatu kode etik yang khusus. 

Profesi sesungguhnya menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut 

keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi. Secara teoritis, suatu 

profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang sebelumnya tidak dilatih 

atau disiapkan untuk profesi itu. (Mujtahid : 2009: 20-21). 

7. Guru 

     Guru merupakan orang yang harus digugu dan ditiru, dalam arti orang yang 

memiliki kharisma atau wibawa hingga perlu untuk ditiru dan diteladani. Orang 

yang disebut guru adalah orang-orang yang memiliki kemampuan merancang 

program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta 

didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai 

tujuan akhir dari proses pendidikan. (Hamzah dan Uno 2007 : 15). 

8. Etika Profesi Keguruan 

Adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita 

mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap 

yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral dalam 

melaksanakan pekerjaannya yang dilandasi dengan keahliannya sebagai guru. 

 


