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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pendahuluan ini akan membahasa tentang: (a) Latar Belakang, 

(b) Batasan Masalah, (c) Rumusan Masalah, (d) Tujuan Penelitian, (e) 

Manfaat Penelitian, (f) Penegasan Istilah. 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk 

peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta 

tanah air. Pendidikan kewaraganegaraan pada dasarnya juga merupakan 

pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa sperti pada bunyi  

PASAL 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 14 

TAHUN 2005TENTANG GURU DAN DOSENDENGAN RAHMAT 

TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK 

INDONESIA,Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang 

pendidikanadalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa 

danmeningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman,bertakwa, dan 

berakhlak mulia serta menguasai ilmupengetahuan, teknologi, dan seni 

dalam mewujudkanmasyarakat yang maju, adil, makmur, dan 

beradabberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik 

Indonesia Tahun 1945;b. bahwa untuk menjamin perluasan dan 

pemerataan akses,peningkatan mutu dan relevansi, serta tata 
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pemerintahanyang baik dan akuntabilitas pendidikan yang 

mampumenghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahankehidupan 

lokal, nasional, dan global perlu dilakukanpemberdayaan dan peningkatan 

mutu guru dan dosen secaraterencana, terarah, dan berkesinambungan;c. 

bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dankedudukan yang 

sangat strategis dalam pembangunannasional dalam bidang pendidikan 

sebagaimana dimaksudpada huruf a, sehingga perlu dikembangkan sebagai 

profesiyang bermartabat;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksudpada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-

Undang tentang Guru dan Dosen;Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 22 d, dan 

Pasal 31 Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;2. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4301);Dengan . . .  

2. - 2 -Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK 

INDONESIAMEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG 

TENTANG GURU DAN DOSEN.BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 

1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utamamendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih,menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikananak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar,dan pendidikan menengah.2. Dosen adalah pendidik profesional dan 
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ilmuwan dengantugas utama mentransformasikan, mengembangkan, 

danmenyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan senimelalui 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat.3. Guru besar 

atau profesor yang selanjutnya disebut profesoradalah jabatan fungsional 

tertinggi bagi dosen yang masihmengajar di lingkungan satuan pendidikan 

tinggi.4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukanoleh 

seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupanyang memerlukan 

keahlian, kemahiran, atau kecakapanyang memenuhi standar mutu atau 

norma tertentu sertamemerlukan pendidikan profesi.5. Penyelenggara 

pendidikan adalah Pemerintah, pemerintahdaerah, atau masyarakat yang 

menyelenggarakanpendidikan pada jalur pendidikan formal.6. Satuan . . . 

Peran guru sebagai salah satu komponen penting yang didalam 

proses belajar mengajar harus mempunyai kreativitas untuk menerima 

pelajaran PKn. Guru diharuskan memiliki sejumlah pengetahuan dan 

kemampuan luas mengenai cara belajar mengajar dengan baik serta harus 

mendalami materi yang diajarkan di samping iitu juga guru juga harus 

bisa mendalami karakter dari siswa sehingga dapat mengiplikasikan 

siswa yang mampu mengembangkan dirinya menjadi warga negara yang 

baik. Pendidikan tersebut selain kreatif, mandiri cakap dan berilmu dan 

sehat yang paling mendasar adalah memiliki akhlak mulia, bertakwa 

pada Tuhan Yang Maha Esa dan bertanggung jawab. Harapan ideal 

tersebut dapat dicapai bila salah satu faktornya yang harus diperhatikan 

adalah bila   siswa selalu bersikap  disiplin dan memiliki rasa tanggung 
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jawab di sekolah.(Soetjiningsih, 2012:287-288) 

Dasar dari suatu pengembangan disiplin pada anak merupakan 

suatu tanggung jawab dari orang tua, guru maupun pihak yang terkait. 

Dalam hal ini peran guru maupun orang tua sangat dibutuhkan untuk 

mendidik anak disiplin serta tanggung jawab terhadap apa yang harus 

dilakukan, sehingga anak tersebut dapat membedakan mana yang baik dan 

mana yang buruk bagi anak. Karena sejak dini kita harus bisa memberikan 

arahan serta bimbingan terhadap anak sejak dini sehingga anak beranjak 

dewasa akan terbiasa dengan sikap disiplin dan sebaliknya anak selalu 

kurang disiplin dan kurang memiliki rasa tanggung jawab di sekolah,  

tidak membuat pekerjaan rumah, mencoret coret bangku, tidak biasa antre, 

pada saat upacara bendera tidak tertib, tidak berpakian dengan rapi, sering 

datang terlambat, menyerahkan tugas tidak tepat waktu, di dalam kelas 

selalu mengganggu teman, sering berkelahi, kurang hormat pada guru. Hal 

hal ini merupakan dasar dalam pembentukan watak dan kepribadian siswa. 

Kalau kebiasan ini tidak menemukan pemecahan masalahnya maka tujuan 

pendidikan nasional akan sulit  terwujud.   

Berbagai faktor yang mempengaruhi anak kurang 

menunjukkan sikap tersebut, diantaranya lemahnya perhatian orang tua 

kepada anaknya  dikarenakan orang tua selalu sibuk dengan urusan 

ekonomi, orang tua yang otoriter, keluarga yang home broken, pengaruh 

pergaulan dilingkungan sekitar anak, adanya perkembangan media  

elektronik, kurang demokratisnya pendekatan dari orang tua maupun guru 
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yang ada disekolah.  

Memberikan sanksi di sekolah pada siswa diharapkan dapat 

merubah sikap dari kurang disiplin dan kurang bertanggung jawab menjadi 

anak yang berdisiplin dan bertanggung jawab. Sehingga siswa dapat 

mebedakan yang dimaksud pengajar (guru) dan yang diajar (siswa) itu 

sendiri, sehingga siswa lebih menghargai orang yang lebih tua karena guru 

merupakan orang tua siswa selama siswa berada di ruang lingkup sekolah.  

Disiplin berkaitan dengan hal-hal yang seharusnya ditaati yaitu 

berupa peraturan dan tata tertib. Karena disiplin ini erat kaitannya dengan 

pola tingkah laku seseorang untuk mentaatinya. Jadi apabila seseorang 

kurang berdisiplin dapat diartikan bahawa seseorang tersebut kurang 

bertingkah laku  tertib sesuai dengan norma-norma atau peraturan yang 

berlaku. Disiplin mengandung beberapa unsur patuh, unsur taat, unsur 

mental, unsur moral, unsur kejujuran, unsur keteraturan (“keajegan”), dan 

unsur ketertiban.  Disiplin dalam arti sempit dapat diartikan dengan 

pematuhan secara ketat pada peraturan, naik tertulis maupun tidak tertulis, 

yang sudah disetujui bersama (strict of the role). Jadi dengan demikian 

pengertian disiplin dalam penelitian ini adalah sikap dan pola tingkah laku 

siswa untuk mentaati norma norma, peraturan tata tertib yang berlaku 

disekolah. 

Tanggung Jawab. Tanggung jawab adalah ” keadaan wajib 

menanggung segala sesuatu kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, 



6 
 

dipersalahkan, diperkarakan dsb. Berdasarkan pendapat Ramdhani tersebut 

diatas maka  tanggung jawab dalam penelitian ini dapat diartikan bahwa 

memberikan beban dan rasa memiliki dan terhadap tugas-tugas yang telah 

diberikan dan apabila tidak melaksanakannya ada resiko yang harus 

diterimanya. 

Kondisi  tentang Kedisiplinan dan Tanggung jawab disekolah 

SMPN Satu Atap Merjosari Malang kurang adanya kedisiplinan dan 

tanggung jawab terhadap apa yang telah diajarkan oleh guru baik 

disekolah maupun diluar lingkungan sekolah sehingga perlu adanya peran 

guru dalam pembentukan sikap disiplin kepada siswa karena sikap disiplin 

merupakan kunci utama keberhasilan dalam belajar bagi siswa disamping 

itu juga tanggung jawab merupakan bagian dari sikap kedisiplinan karena 

tanggung jawab merupakan awal proses pembentukan siswa untuk 

melakukan atau mengerjakan sesuatu pekerjaan untuk menjadikan seorang 

siswa menjadi terarah dan tidak keluar dari jalur yang telah diajarkan oleh 

guru, Tanggung jawab merupakan proses dari pembentukan siswa untuk 

menjadi lebih terarah dan disiplin karena dapat membentuk siswa yang 

disiplin dan tanggung jawab terhadap bangsa dan menajdikan warga 

negara yang baik. Berdasarkan dengan latar belakang tersebut maka 

peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul”PERAN GURU 

PKN DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN DAN TANGGUNG 

JAWAB SMP NEGERI SATU ATAP MERJOSARI MALANG” harapan 

dengan adanya penelitian ini ketika menjadi seorang guru dapat 
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mengimplementasikan kedisiplinan dan tanggung jawab di kelas maupun 

diluar kelas, sehingga siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan secara 

teoritis saja melainkan juga secara praktis maka terbentuklah ide untuk 

melakukan penelitian ini. 

1.2 Batasan Masalah 

Upaya guru PKn dalam Kegiatan belajar mengajar meliputi, 

merencanakan sebuah pembelajaran dimana dalam guru harus siap dalam 

merencanakan apa yang yang akan dibahas dalam sebuah pengajaran 

sehingga guru siap dalam memulai suatu pelajaran yang akan dibahas 

disamping itu guru juga lebih memahami apa yang akan dibahas dalam 

mata pelajaran khususnya mata pelajaran PKn. Dalam hal ini pemahaman 

serta ulasan suatu materi dapat dimengerti oleh siswa sehingga siswa dapat 

menrima pelajaran dengan baik. Melakukan tindakan pembelajaran bagi 

guru sangatlah penting dikarenakan dapat membangun serta dapat 

memotivasi siswa dalam proses belajar mengajar siswa, disamping situ 

juga siswa tidak merasa bosan dengan pembawaan materi yang akan 

diajarkan karena dalam penyampaian sebuah materi cenderung siswa 

seringkali merasa bosan dikarenakan penyampaian materi hanya dilakukan 

dengan model yang umum, sehingga sisiwa akan merasa bosan dan sering 

kali siswa kurang memperhatikan penjelasan dari guru, selain itu juga  

melakukan evaluasi pembelajaran sangatlah penting terutama bagi guru 

pengajar karena  pembelajaran merupakan salah satu hal yang harus 

dimiliki oleh setiap guru pengajar sehingga guru dapat mengetahui 
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kekurangan dan kelebihan selasai mengajar, bentuk evaluasi merupakan 

untuk mengetahui tingkat seberapa seorang guru mengajar siswa apakah 

sudah sempurna dan tidak ada keslahan dalam proses pengajaran terhadap 

siswa, apabila guru masih merasa banyak kekurangan dalam proses 

pengajaran maka harus mengoreksi diri agar proses pembelajaran berjalan 

dengan baik dan sesuai dengan harapan yang guru inginkan.    

Pembinaan kedisiplinan dan tanggung jawab siswa yang 

meliputi, siswa dapat disiplin dalam tata tertib sekolah yang sudah dibuat 

oleh peraturan sekolah sehingga siswa harus menaati peraturan yang 

dibuat oleh sekolah dan melaksanakan sesuai prosedur yang sudah dibuat 

oleh sekolah sehingga tidak melanggar peraturan yang dibuat oleh sekolah. 

Sebagai seorang siswa menaati peraturan sekolah merupakan tindakan 

yang harus di patuhi dan dilaksanakan oleh siswa , sehingga dengan 

adanya peraturan yang dibuat maka dapat membimbing siswa untuk 

disiplin serta tanggung jawab baik di sekolah maupun dirumah 

.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedisiplinan dan tanggung jawab siswa SMPN Satu Atap 

Merjosari Malang ? 

2. Bagaimana peran guru dalam meningkatkan kedisiplinan dan tanggung 

jawab siswa SMP Negeri Satu Atap Merjosari Malang?  
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3. Bagimana kendala yang dihadapi dalam meningkatkan  kedisiplianan dan 

tanggung jawab terhadap siswa SMP Negeri Satu Atap Merjosari Malang? 

4. Bagaimana solusi yang ditawarkan dalam meningkatkan  kedisplinan dan 

tanggung jawab siwa SMP Negeri Satu Atap  Merjosari Malang? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan dengan latar belakang, identifikasi masalah dan 

rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kedisiplinan siswa dan tanggung jawab siswa SMP 

Negeri Satu Atap Merjosari Malang 

2. Untuk  menngetahui peran  guru dalam meningkatkan kedisiplinan dan 

tanggung jawab siswa  SMP Negeri Satu Atap Merjosari Malang. 

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam meningkatkan 

kedisiplinan dan tanggung jawab siswa SMP Negeri Satu Atap Merjosari 

Malang 

4. Untuk mengetahui solusi yang ditawarkan dalam meningkatkan  

kedisiplinan dan tanggung jawab siswa dengan cara memebimbing siswa 

SMPN Satu Atap Merjosari Malang 

1.5 Manfaat Penelitian 

Setelah selesai penelitian ini dilakukan maka hasilnya dapat 

diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sabagai berikut. 

1. Manfaat secara teoritis. 
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Manfaat secara teoritik bahwa hasil penelitian yang peneliti lakukan ini 

merupakan dasar bagi peneliti peneliti selanjutnnya demi kesempuraan dan 

tercapainya hasil penelitian yang lebih berkualitas, akurat dan bermanfaat. 

2. Manfaat secara praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi: 

a. Bagi peneliti  

Peserta didik memahami tentang sikap kedisiplinan dan tanggung jawab 

sehingga siswa dapat memahami arti penting tentang sikap kedisiplinan 

dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Bagi Sekolah. 

Tumbuhnya sikap disiplin dan rasa tanggung jawab siswa maka proses   

pendidikan  dan pembelajaran akan dapat berlangsung dengan lancar dan pada  

akhirnya diharapkan akan tercapainya tujuan instutusional  dengan baik. 

Dapat membuat kebijakan dan peraturan tata tertib sekolah maupun tata 

tertib kelas sehingga proses  pendidikan dan pembelajaran di sekolah 

berlangsung dengan lancar. 

c. Bagi Dinas/ Instansi terkait 

Bagi Dinas/Instansi terkait  berkenaan dengan proses belajar mengajar 

yang berhasil manakala instansi tersebut mengetahui sampai tingkat mana 

keberhasilan dalam suatu pengajaran disekolah dan bagaimana cara proses 

pengajaran yang dilakukan sehingga dapat menjadi lebih berkembang 

sesuai dengan apa yang di inginkan dari instansi itu sendiri. 

1.6 Penegasan  istilah. 

Penelitian ini yang berjudul ”Peran Guru Pkn Dalam 

Meningkatkan Kedisplinan dan Tanggung Jawab Siswa ”  
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  Sesuai dengan judul penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan 

penegasan  istilah sebagai berikut : 

a. Peran guru PKn 

Menurut pendapat (Koentjaraningrat, 1970) Peran guru PKn 

merupakan dalam proses pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan 

memegang yang strategis dalam upaya membentuk watak bangsa melalui 

pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Ada 

beberapa peran guru selain mengajar, juga memiliki peran penting 

menurut Imam Musbikin sebagai berikut: Pertama guru sebagai korektor, 

seorang guru harus dapat membedakan nilai yang baik dan yang buruk. 

Kedua, guru sebagai inspirator. Seorang guru harus dapat memberikan 

ilham yang baik bagi kemajuan anak didik. Ketiga, guru sebagai 

informator. Seorang guru harus dapat memberikan informasi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain bahan pelajaran 

untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. 

Keempat, guru sebagai organisator. Seorang guru harus memilki kegiatan 

pengelolaan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender 

akademik, dan sebagainya. Kelima, guru sebagai motivator, guru 

hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. 

Keenam, guru sebagai inisiator. Seorang guru harus dapat menjadi 

pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Selain itu  

menurut para ahli  peran guru PKn  merupakan suatu bentuk contoh tata 

perilaku yang menggambarkan sikap atau tindakan yang perlu di tiru 
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dalam perilaku, tutur kata  (bahasa), serta harus digugu dan ditiru baik  

secara perbuatan maupun secara lisan. 

b. Disiplin  

Menurut pendapat (Drewnoski, 1974) disiplin tersebut berkaitan 

dengan hal-hal yang seharusnya ditaati yaitu berupa peraturan dan tata 

tertib. Karena disiplin ini erat kaitannya dengan pola tingkah laku 

seseorang untuk mentaatinya. Jadi apabila seseorang kurang berdisiplin 

dapat diartikan bahawa seseorang tersebut kurang bertingkah laku  tertib 

sesuai dengan norma-norma atau peraturan yang berlaku. Jadi dengan 

demikina pengertian disiplin dalam penelitian ini adalah sikap dan pola 

tingkah laku siswa untuk mentaati norma norma, peraturan tata tertib 

yang berlaku disekolah. 

c. Tanggung Jawab.  

Menurut pendapat (Zaim, 2008) Tanggung jawab adalah ” 

keadaan wajib menanggung segala sesuatu kalau ada sesuatu hal, boleh 

dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dsb. Berdasarkan pendapat 

Ramdhani tersebut diatas maka  tanggung jawab dalam penelitian ini 

dapat diartikan bahwa memberikan beban dan rasa memiliki dan terhadap 

tugas-tugas yang telah diberikan dan apabila tidak melaksanakannya ada 

resiko yang harus diterimanya.  

d. SMP Negeri Satu Atap 

Pengertian SMP Negeri Satu Atap merupakan lembaga 

pendidikan yang mana di dalamnya terdiri dari SD, SMP dan SMk 
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dimana disini penempatan siswa untuk SMP dan SMK merupakan satu 

tempat yang dimaksudkan disini adalah pada penempatannya dimana 

untuk siswa SMP melakukan pembelajarannya dilakukan pada saat pagi 

dimulai dari pukul 07.00-13.15 sesuai dengan jam proses mengajar 

seperti pada umumnya dengan sekolah-sekolah lainnya, setelah jam pada 

saat siswa SMP pulang maka ruangan di gunakan oleh siswa SMK 

SANTANA 13 di karenakan masih kurangnya Fasilitas ruangan untuk 

SMK itu sendiri sehingga proses belajar mengajar di lakukan dengan cara 

bergantian sampai sekarang. Untuk SMK itu sendiri proses pengajaran di 

mulai pukul 13.30-17.15. Dalam hal ini pihak sekolah masih melakukan 

proses pembangunan di area sekolah SMP tersebut, maka dari sinilah 

diberi nama dengan SMP Satu Atap karena dengan adanya penggunaan 

ruangan secara bergantian. Sedangkan untuk SD sudah memiliki fasilitas 

ruangan maupun gedung sekolah sendiri dikarenakan dalam hal ini untuk 

SD harus lebih difokuskan dalam proses pembangunan fasilitas ruangan. 

Kepedulian pemerintah terhadap pendidikan generasi muda telah 

diwujudkan dalam pembentukan sekolah alternatif di daerah pinggiran 

yang dinamakan dengan Sekolah SD-SMP Satu Atap. Pembentukan  

Sekolah SD-SMP Satu Atap yang merupakan kebijakan pemerintah, 

khususnya Departemen Pendidikan telah diresmikan pada tahun 2009. 

Kebijakan tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat pinggiran 

yaitu dengan antusiasme dan kesadaran untuk menyekolahkan putra-

putrinya ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian perlu adanya 
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kesiapan sekolah secara manajemen, pembelajaran dan sarana prasarana 

serta media pembelajaran. 


