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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Manusia pada hakekatnya merupakan makhluk yang bermasyarakat (zoon 

politicon) dan berbudaya. Setiap hasil dari perkembangan kehidupannya telah 

menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh dan turun-temurun menjadi suatu 

pewarisan yang wajar dan membudidaya. Delors dalam Soedijarto (1998) 

mengatakan sebagai berikut: 

In confroting the many challenges that the future holds in store, 

humankind sees in education an indispensable asset in this attempt to 

attain the ideals of peace, freedom and social justice. As its concludes it 

work, the Commission affirms its belief that education has a fundamental 

role to play in personal and social development. 

 

Kutipan di atas intinya menyatakan bahwa masa depan suatu masyarakat 

yakni manusia bertumpu pada pendidikan sebagai alat pewaris bangsa. Hal ini 

diperkuat oleh Teori Tabularasa yang dikemukakan oleh Locke dalam Prayitno 

(2009) bahwa anak yang dilahirkan itu dapat diumpamakan sebagai kertas putih 

bersih yang belum ditulisi (a sheet of white paper avoid off all characters), di 

sinilah kemudian memunculkan pendapat bahwa pendidikan atau lingkungan 

berkuasa atas pembentukan anak.  

Seiring semakin berkembangnya dunia global, Bangsa Indonesia 

menambah khasanah kehidupan modern masyarakatnya. Kemajuan di bidang 

teknologi dan informasi yang demikian pesat telah membuat reformasi besar 

terhadap budaya dan kehidupan masyarakat secara umum. Akselerasi budaya dan 
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proses penyaringan budaya yang tidak tepat dan asal pakai semakin memperburuk 

kondisi bangsa. Identitas bangsa yang kaya dengan beragam kebudayaan semakin 

luntur padam dengan masuknya budaya asing yang semakin gencar dan tak kenal 

lelah merongrong bangsa, termasuk jiwa muda yang notabene merupakan wadah 

pencarian jati diri semakin terombang-ambing dan tergerus dengan arus budaya 

asing yang kian menjadi.  

Budaya pacaran, seks bebas, narkoba, hedonisme, dan konsumerisme 

merebak laksana jamur di musim hujan. Kasus-kasus kenakalan remaja seperti 

tawuran, geng motor, hingga tindak kekerasan yang tak hentinya memakan korban 

jiwa pun menambah deret muka suram pendidikan di Indonesia. Kaum muda dan 

remaja semakin terlena dan kehilangan arah. Hal inilah yang pernah 

dikhawatirkan Rosseau (1962) terkait dengan pendapatnya mengenai hubungan 

kemajuan moral dan teknologi dengan kemajuan bangsa bahwa semakin maju 

ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin rendah moral bangsa. 

Keresahan mulai melanda dunia pendidikan dalam hal krisis moralitas, 

krisis kepribadian. Soekarno dalam Kamajaya (1966) pernah melahirkan konsep 

nation character building yang menyatakan bahwa apabila suatu bangsa memiliki 

karakter yang baik, maka membangun apapun akan baik, tetapi apabila suatu 

bangsa memiliki karakter yang buruk, maka membangun bangsa juga akan buruk. 

Inilah yang menjadi salah satu landasan filosofis dibentuknya Pendidikan 

Kewarganegaraan sebagai disiplin ilmu yang mengajarkan identitas pribadi 

bangsa yang mampu mengkristalkan diri dengan nilai-nilai yang ada dalam 

Pancasila sebagai dasar hidup bangsa. 
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Pendidikan Kewarganegaraan atau biasa disebut sebagai PKn merupakan 

salah satu mata pelajaran sekolah yang mengajarkan tentang cara berwarganegara 

yang baik yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. PKn mengalami pasang 

surut perubahan nama seiring berubahnya kurikulum baru yang merupakan 

kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Penamaan yang pernah disandang 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah Civic Education, Pendidikan Moral 

Pancasila (PMP), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn). Seluruh penamaan itu tidak merubah esensi dari 

kurikulum pembelajaran yang diajarkan, karena substansi isi materi pembelajaran 

masih tetap sama dari waktu ke waktu, hanya mungkin ada beberapa penambahan 

materi yang disesuaikan dengan kondisi aktual dan perkembangan ketatanegaraan 

bangsa saat ini.  

PKn diajarkan di sekolah sebagai dasar meletakkan rasa nasionalisme pada 

siswa sebagai generasi muda pewaris cita-cita bangsa. Hal ini sesuai dengan 

amanat Pembukaan UUD 1945 bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional 

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas tidak akan mudah 

dibodohi penjajah, bangsa yang cerdas kuat menghadapi tantangan dari manapun, 

bangsa yang cerdas tidak mudah goyah dan tidak mudah terbujuk rayu karena dia 

berprinsip dan beridentitas nasional yang kuat, teguh dan kokoh sesuai nilai-nilai 

Pancasila dan UUD 1945.  

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 

2006 tentang Standar Isi dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional yang berdasarkan 
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Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggungjawab. Dasar ini menunjukkan bahwa salah satu 

mata pelajaran yang memiliki kedudukan yang penting dalam memberi kontribusi 

untuk mengembangkan watak (karakter) peradaban bangsa yang bermartabat, 

berakhlak mulia (moral), cerdas, trampil, mandiri dan demokratis serta 

bertanggung jawab seperti tersebut di atas adalah PKn. 

PKn yang bukan merupakan mata pelajaran baru sebetulnya sudah mampu 

menguatkan kepribadian manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya karena 

kurun waktu yang cukup lama. Namun demikian nyatanya tidak cukup efektif 

mengubah kepribadian bangsa ini, hal ini dapat ditunjukkan dengan berita 

berjudul Dikejar Polisi, Dua Bocah SMP Terjebak di Rumah Warga melalui 

http://megapolitan. kompas.com, edisi 26 Januari 2013 dimana dua pelajar SMP 

Pangudi Rahayu, AM dan RS digiring ke Kantor Kepolisian Sektor Pasar Rebo, 

Jumat (25/1/2013) siang bersama barang bukti satu buah gir sepeda. Keduanya 

ditangkap saat hendak adu jotos dengan kelompok pelajar lain.  

Problematika tidak hanya berhenti pada berita tersebut di atas, ada 

problematika yang cukup memprihatinkan yakni terkaitnya pelajar atau siswa 
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dengan dunia merokok berikut yang diakses dari http://regional.kompas.com, edisi 

Minggu, 11 April 2010 berikut ini: 

Sekitar 50,02 persen pelajar di Kota Tegal sudah pernah mencoba rokok 

atau merokok. Hal itu diperkirakan sebagai dampak perilaku orang tua, 

yang kemudian dicontoh anak-anak mereka. Oleh karena itu, pemerintah 

terus melakukan sosialisasi mengenai bahaya merokok.  Kepala Seksi 

Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tegal, Juli Prasetyo 

mengatakan, angka tersebut diperoleh dari hasil survei terhadap 1.710 

siswa pada 19 sekolah di Kota Tegal, Maret lalu. Selain itu, dari hasil 

survei akhir tahun lalu, sekitar 39 persen rumah tangga di Kota Tegal 

sudah tercemar asap rokok. Menurut dia, persentase siswa yang pernah 

merokok pada tahun ini, turun bila dibandingkan tahun sebelumnya. 

Berdasarkan survei tahun lalu, jumlah siswa yang pernah merokok 

mencapai sekitar 55 persen. Meskipun demikian, angka tersebut tetap 

menimbulkan keprihatinan. Pasalnya, tingginya kebiasaan merokok akan 

mengakibatkan meningkatnya risiko sosial, ekonomi, dan kesehatan… 

Problema lain adalah terkait dengan kepribadian siswa yang mengarah 

pada pribadi yang lemah dan tergantung pada lingkungan sosial dimana siswa 

tersebut mengembangkan kepribadiannya. Pihak sekolah sebagai wadah 

transformasi pendidikan juga nyatanya masih lemah dan masih membutuhkan 

koordinasi dengan pihak lain dalam melakukan pengawasan kepada siswanya, 

seperti yang dapat dilihat di http://regional.kompas.com, edisi Kamis, 6 Oktober 

2011 berikut: 

Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, 

meningkatkan intensitas razia kepada para pelajar yang keluyuran pada 

jam sekolah. Selain untuk meningkatkan kedisiplinan, upaya itu dilakukan 

unuk menekan peredaran narkotika dan video porno di kalangan pelajar. 

Kepala Seksi Pembinaan Umum dan Penegakan Perda Satpol PP 

Kabupaten Kebumen Sugito Prayitno, Kamis (6/10/2011), mengatakan, 

fokus razia adalah di pusat-pusat perbelanjaan, arena ketangkasan, 

warung-warung yang biasa dipakai pelajar berkumpul, alun-alun, dan 

Stadion Candradimuka Kebumen… Sejumlah siswa juga diketahui 

menyimpan video porno. Sebagian besar tertangkap basah saat bermain 

game online di warung internet…… Bahkan, menurut Sugito, saat 

melakukan razia di Stadion Candradimuka, petugas memergoki dua pelajar 

lain jenis dengan seragam sekolah sedang asyik pacaran. Ketika didekati, 
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pihak pria malah emosi, bahkan menantang petugas berkelahi. Keduanya 

tanpa pandang bulu dibawa ke Markas Satpol PP untuk didata dan 

dilaporkan kepada pihak sekolah masing-masing agar diberi sanksi. 

  

Beberapa penjelasan di atas telah menunjukkan bahwa problematika 

kepribadian siswa dewasa ini sudah cukup kompleks dan memprihatinkan, 

tawuran pelajar, gaya hidup merokok, pacaran, game online, konsumerisme, 

nongkrong-nongkrong telah tanpa sadar menjadi sebuah kebiasaan yang trend di 

masa ini. Siswa menjadi sebuah "subyek empuk" untuk dijajakan dengan tren-tren 

baru tersebut. Tidak menafikan bahwa ini menjadi salah satu bukti gagalnya 

pendidikan Indonesia dalam mengembangkan kepribadian siswa, termasuk 

metode pembelajaran PKn yang hanya mendoktrinasi tanpa mengarahkan pada 

aplikasi kehidupan yang sepanjang hayat.  

Kota Malang sebagai salah satu kota pendidikan di Indonesia juga tak 

ubahnya mulai gerah dengan permasalahan yang kian hari kian kompleks, 

termasuk yang terkait dengan para generasi muda bangsa yakni para pelajar atau 

siswa sekolah yang makin terbelenggu dengan hiruk-pikuk budaya modern saat 

ini. Selain itu, perubahan besar Kota Malang sebagai kota dengan berjuta toko, 

supermarket, dan mall mewah juga semakin merubah gaya hidup siswa menjadi 

konsumeris dan hedonis.  

Tujuan pokok siswa mulai diabaikan karena pengaruh lingkungan, proses 

belajar pun mulai menjenuhkan bagi siswa sehingga alternatif bersikap 

konsumeris dan hedonis menjadi sasaran perhatian siswa karena dianggap sebagai 

hiburan yang menyenangkan. Mereka lupa bahwa jika mereka tidak membatasi 

gaya hidup seperti itu justru gaya hidup itu yang akan menjerumuskan mereka. 
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Berbagai upaya mulai dilakukan pihak sekolah sebagai pranata terdekat setelah 

keluarga, peningkatan pengawasan masing-masing sekolah, kerjasama pihak 

sekolah dengan orang tua wali hingga razia-razia yang diadakan secara mendadak 

di sekolah dalam rangka perbaikan dan revitalisasi kepribadian siswa yang 

berbudi luhur, bermartabat, dan sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945. 

SMP Negeri 9 Malang  sebagai salah satu SMP Negeri di Kota Malang 

juga menghadapi tantangan yang cukup signifikan, lokasi yang berada di tengah 

kota juga membuat proses pendidikan di sekolah ini mengalami hambatan, 

terutama dalam mengembangkan kepribadian siswa. Lokasi yang berada di 

seputar Pasar Besar dan Pasar Comboran, serta yang dapat menjangkau kawasan 

mall, seperti Matahari Departement Store, Mitra, Gajahmada, dan juga wilayah 

yang dekat dengan perkampungan penduduk juga ternyata membawa dampak 

terhadap perkembangan kepribadian siswa SMP 9 Malang. Beberapa di antaranya 

adalah dekat dengan gang-gang sempit yang bisa dibuat siswa-siswa tertentu 

bersembunyi untuk merokok, atau terkadang juga menghadapi tantangan siswa 

yang membolos tanpa sebab, atau bisa juga kondisi sosial lingkungan tempat 

tinggal siswa yang umumnya sangat berpengaruh pada kondisi siswa secara 

khusus. Di sinilah efektifitas pembelajaran PKn diuji, karena menjadikan warga 

negara dengan kepribadian yang baik tidaklah mudah banyak faktor yang 

mempengaruhi perkembangan siswa sebagai peserta didik mata pelajaran tersebut.  

Uraian tentang kompleksitas permasalahan yang menjadi tantangan siswa 

pada era modern di atas membuat peneliti tertarik mengambil judul penelitian 
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"Efektifitas Pembelajaran PKn dalam Mengembangkan Kepribadian Siswa Di 

SMP Negeri 9 Malang".  

1.2 Rumusan Masalah 

Setelah mengkaji latar belakang di atas, maka dapat diberikan rumusan 

tentang permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektifitas pembelajaran PKn dalam mengembangkan kepribadian 

siswa SMP Negeri 9 Malang? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektifitas pembelajaran PKn dalam 

mengembangkan kepribadian siswa SMP Negeri 9 Malang? 

3. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi pembelajaran PKn dalam 

mengembangkan kepribadian siswa SMP Negeri 9 Malang? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diuraikan batasan 

masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Efektifitas di sini bersifat kualitatif karena menggunakan instrumen penelitian 

berupa observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendukung data 

penelitian.  

2. Siswa yang dimaksud dalam skripsi ini adalah siswa Kelas VII dan siswa 

Kelas VIII di SMP Negeri 9 Malang, karena mereka berada pada titik 

kepribadian yang labil dan dinamis yang cenderung mengalami perubahan 

sesuai dengan keadaan psikologis, ekonomis, dan lingkungannya. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan efektifitas pembelajaran PKn dalam mengembangkan 

kepribadian siswa SMP Negeri 9 Malang. 

2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pembelajaran 

PKn dalam mengembangkan kepribadian siswa SMP Negeri 9 Malang. 

3. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi pembelajaran PKn 

dalam mengembangkan kepribadian siswa SMP Negeri 9 Malang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

  Adanya penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

bersangkutan, yakni: 

Manfaat Teoritis: 

1. Menambah wawasan baru dan memperkuat asumsi bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) merupakan bidang ilmu yang interdisipliner. 

2. Wadah pengkajian ilmu Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang disesuaikan 

dengan peristiwa aktual yang terjadi di Kota Malang. 

3. Memperdalam teori yang sudah diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn) dan digunakan untuk mengatasi problematika peristiwa yang terjadi 

dalam masyarakat. 

Manfaat Praktis: 

1. Bagi Sekolah: sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

kebijakan sekolah dan koreksi ke depan untuk mengoptimalkan pembelajaran 

PKn dalam mengembangkan kepribadian siswa SMP Negeri 9 Malang. 
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2. Bagi Dinas Pendidikan: agar mampu berkoordinasi dan bermitra kerja yang 

baik dan optimal dengan pihak sekolah selaku pelaksana pendidikan, serta ikut 

memberikan pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan di bidang pendidikan 

yang sesuai dengan aturan yang berlaku. 

3. Bagi Peneliti: sebagai bentuk penelitian dalam studi akhir untuk memperdalam 

bidang ilmu yang ditekuni, yakni Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan 

mengimplementasikan penalaran terhadap peristiwa aktual yang terjadi di 

Kota Malang. 

1.6 Penegasan Istilah 

Sebelum mengungkap tentang kajian teori terkait permasalahan yang akan 

diteliti, maka perlu adanya penyamarataan persepsi terkait dengan judul dan 

pokok permasalahan yang diteliti bahwa: 

1. Efektifitas 

Efektifitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008)berasal dari kata 

efektif yang berarti berdaya guna. Menurut Handoko (1997) efektifitas 

merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang 

tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. (Http://jurnal-

sdm.blogspot.com/2010/01/efektifitas-kerja-definisi-faktor-yang.html, diakses 

tanggal 16 Oktober 2011). Jadi, dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah 

suatu ukuran terhadap sesuatu hal yang ingin dicapai dengan cara yang sesuai 

untuk menghasilkan sesuatu yang berdaya guna. Efektifitas di sini merupakan 

efektifitas pembelajaran PKn dalam mengembangkan kepribadian di SMP 

Negeri 9 Malang. 
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2. Pembelajaran PKn  

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen 

yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi: 

tujuan, materi, metode dan evaluasi. Keempat komponen tersebut harus 

diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan model pembelajaran 

yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran PKn yang 

merupakan suatu sistem dari keempat komponen (tujuan, materi, metode dan 

evaluasi) dituntut untuk mengajarkan tentang tata cara menjadi warga negara 

yang baik, berbudi pekerti luhur, berbudaya dan bermartabat sesuai dengan 

falsafah Pancasila dan UUD 1945. 

3. Kepribadian 

Kepribadian yang berasal dari kata "pribadi" yang merupakan terjemahan dari 

bahasa Inggris person atau persona dalam bahasa Latin yang berarti manusia 

sebagai perseorangan, diri manusia atau diri orang sendiri. Kepribadian di sini 

dimaksudkan kepribadian individu sebagai pribadi berbangsa. Kepribadian di 

sini juga mengungkapkan bahwa manusia merupakan bagian dari sebuah 

bangsa yang memiliki latar belakang historis, filosofis dan sosiologis. 

Kepribadian yang ditunjuk adalah kepribadian bangsa Indonesia yang 

memiliki ciri khas yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia, yakni 

kepribadian yang mencerminkan jiwa Pancasila.  


