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BAB I  

PENDAHULUAN 

 Bab I ini, akan dibahas subbab-subbab sebagai berikut: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan 

masalah dan penegasan istilah. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dengan 

peserta didik, untuk mencapai tujuan pendidikan, yang berlangsung dalam 

lingkungan tertentu. Interaksi ini disebut interaksi pendidikan, yaitu saling 

pengaruh antara pendidik dengan peserta didik. Dalam saling mempengaruhi ini 

peranan pendidik lebih besar, karena kedudukannya sebagai orang yang lebih 

dewasa, lebih berpengalaman, lebih banyak menguasai nilai-nilai, pengetahuan 

dan keterampilan. Peranan peserta didik lebih banyak sebagai penerima pengaruh, 

sebagai pengikut, oleh karena itu disebutnya peserta didik atau terdidik bukan 

pendidik (orang yang mendidik diri sendiri). Pendidikan terkait dengan nilai-nilai, 

mendidik berarti memberikan, menanamkan, menumbuhkan nilai-nilai pada 

peserta didik. Kata memberikan dan menanamkan nilai, lebih menempatkan 

peserta didik dalam posisi pasif, menerima, mendapatkan nilai-nilai. Kata 

menumbuhkan nilai memberikan peranan yang lebih aktif kepada peserta didik, 

peserta didik menumbuhkan, mengembangkan sendiri nilai-nilai pada dirinya, 

bagi dirinya, sehingga kata pendidik sebagai peserta didik yang aktif dan berdidik 

sebagai mendidik diri sendiri bisa saja digunakan, sebab hal itu bisa terjadi 

(Sukmadinata, 2009:3). Perbuatan mendidik diarahkan pada pencapaian tujuan-

tujuan tertentu, yaitu tujuan pendidikan. Tujuan-tujuan ini bisa menyangkut 
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kepentingan peserta didik sendiri, kepentingan masyarakat dan tuntunan lapangan 

pekerjaan atau ketiga-tiganya peserta didik, masyarakat dan pekerjaan sekaligus. 

Proses pendidikan terarah pada peningkatan penguasaan pengetahuan, 

kemampuan, keterampilan, pengembangan sikap dan nilai-nilai dalam rangka 

pembentukan dan pengembangan peserta didik (Sukmadinata, 2009:4). 

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan  merupakan mata pelajaran yang 

sangat penting dan sangat berpengaruh dalam membentuk moral peserta didik dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila adalah sebagai dasar filsafat 

negara dan pandangan filosofi bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah 

merupakan  suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya 

dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini 

berdasarkan pada suatu kenyataan secara filosofi dan objektif bahwa bangsa 

Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai 

yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan filosofi 

bangsa Indonesia sebelum mendirikan  negara (Kaelan, 2016:5). Tujuan 

Pendidikan Pancasila dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional dan juga termuat dalam SK Dirjen Dikti No.43/DIKTI/KEP/2006, 

dijelaskan bahwa tujuan materi Pancasila dalam rambu-rambu Pendidikan 

Kepribadian mengarahkan pada moral yang diharapkan terwujud dalam 

kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan 

agama, kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, memantapkan kepribadian 

agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa 

kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan 
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mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh rasa 

tanggung jawab dan bermoral. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk 

menghasilkan peserta didik yang berperilaku, (1) memiliki kemampuan untuk 

mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya, (2) 

memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta 

cara-cara pemecahannya, (3) mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta memiliki kemampuan untuk memaknai 

peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan 

Indonesia. Melalui Pendidikan Pancasila, warga negara Republik Indonesia 

diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah 

yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan 

konsisten berdasarkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia (Kaelan, 2016:6-7). 

Faktanya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn) ini seringkali dianggap remeh, dikesampingkan dan tidak dianggap 

penting dimata siswa. Biasanya siswa lebih mengutamakan mata pelajaran yang 

diujikan pada Ujian Nasional (UN) dan pada akhirnya tidak memperdulikan mata 

pelajaran yang lain terutama PPKn ini. Sangat miris sekali jika kita sebagai warga 

negara Indonesia tetapi dilihat dari segi hasil belajar siswa khususnya mata 

pelajaran PPKn nilai siswa sangat kurang sekali. Bagaimana nantinya jika kita 

yang sebagai warga negara Indonesia sendiri tidak mementingkan hal ini, 

terutama siswa yang tidak menjadikan mata pelajaran PPKn sebagai salah satu 

prioritas mereka. 

Harapannya, melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) bisa menjadikan siswa berkepribadian yang baik, 
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mempunyai watak yang baik, bermoral dan berperilaku yang baik dalam 

kehidupan sehari-harinya. Dalam mata pelajaran PPKn mempelajari berbagai 

kejadian-kejadian nyata yang terjadi pada negara Indonesia sehingga siswa akan 

lebih paham karena yang dipelajari juga tidak terlepas dari situasi dan kondisi 

yang ada disekitaran mereka dan itu akan terus berkembang sesuai dengan 

perkembangan jamannya.Siswa juga diharapkan nantinya bisa menghadapi 

permasalahan-permasalahan langsung yang terjadi dilingkungan masyarakat. 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) akan membentuk jiwa 

nasionalisme pada siswa, akan menjadikan siswa lebih cinta tanah air sekaligus 

menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di SMA Negeri 2 

Kota Batu dan peneliti juga melakukan wawancara singkat dengan salah satu guru 

mata pelajaran PPKn yang ada di SMA Negeri 2 Batu, bisa dikatakan bahwa 

harapan-harapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataaan. Kenyataan yang ada 

mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bisa dikatakan 

tidak diperdulikan oleh sebagian siswa. Rendahnya minat belajar siswa pada mata 

pelajaran ini menjadikan hasil belajar siswa terutama pada mata pelajaran PPKn 

sangat kurang. Kurangnya kesadaran siswa terhadap pentingnya mata pelajaran ini 

menjadikan mereka mengesampingkannya. Oleh karena itu perlu adanya 

pengkajian terhadap masalah berbagai faktor rendahnya minat belajar siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ini untuk 

merubah pola pikir siswa supaya tidak lagi mengesampingkan mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), menjadikan salah satu mata 
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pelajaran yang penting bagi mereka dan bisa menumbuhkan semangat belajar 

siswa, terutama mata pelajaran  PPKn di sekolah dan kemudian diterapkan pada 

kehidupannya sehari-hari. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apa faktor-faktor penyebab rendahnya minat belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMAN 2 

Batu ? 

2. Bagaimana strategi guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) untuk menumbuhkan minat belajar siswa pada 

mata pelajaran PPKn di SMAN 2 Batu ? 

3. Bagaimana upaya guru dalam mengatasi rendahnya minat belajar siswa 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn di 

SMAN 2 Batu ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian yang dilakukan yaitu : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya minat belajar siswa 

pada  mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

di SMAN 2 Batu. 
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2. Untuk mendeskripsikan strategi guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam menumbuhkan minat belajar siswa 

terhadap mata pelajaran PPKn di SMAN 2 Batu. 

3. Untuk mendeskripsikan upaya guru dalam mengatasi rendahnya minat 

belajar siswa untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMAN 2 Batu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi 

peneliti dan penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan pada 

penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup dan tempat yang berbeda. 

1.4.2 Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu untuk mengembangkan ilmu 

dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan dan juga sebagai syarat 

untuk menempuh gelar sarjana di jurusan Pendidikan Kewarganegaraan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

2. Bagi Subyek 

 Manfaat penelitian ini bagi subyek atau tempat penelitian yaitu bisa 

menemukan sebuah strategi untuk meningkatkan minat belajar siswa 

pada mata pelajaran PPKn. 
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3. Bagi Jurusan 

Manfaat bagi jurusan atau program studi PKN yaitu sebagai bahan 

referensi atau bahan masukan yang ada keterkaitannya dengan masalah 

dalam penelitian ini. 

4. Bagi Lembaga Terkait 

Manfaat bagi lembaga terkait yaitu SMA Negeri 2 Batu, sekolah  akan 

menemukan solusi dalam mengatasi rendahnya minat belajar siswa 

khususnya mata pelajaran PPKn dan diharapkan mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn. 

1.5 Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahan persepsi dan pembahasan yang melebar 

dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Batasan 

masalah pada penelitian ini adalah akan memfokuskan pada faktor-faktor 

penyebab rendahnya minat belajar siswa pada mata pelajaran PPKn. Penelitian 

dilakukan di : 

Lokasi : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Batu.  

Kelas : Siswa kelas XI IPA, IPS dan Bahasa 

1.6  Penegasan Istilah 

1.6.1 Analisis 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Ebta, 2012) analisis 

adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan 

sebagainnya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (Sebab-musabab, 

duduk perkaranya, dan sebagainya). Analisis juga merupakan penguraian suatu 

pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan 
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antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti 

keseluruhan. 

 Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, 

mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut 

kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya (Wiradi, 2009). 

 Merujuk pada definisi diatas maka analisis bisa diartikan sebagai sebuah 

aktivitas yang mempunyai kegiatan menyelidiki sebuah peristiwa yang ada dan 

memilah, mengurai sesuatu untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. 

1.6.2 Faktor-Faktor 

Faktor-faktor adalah sebuah hal (Keadaan, peristiwa) yang ikut 

menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. 

1.6.3 Minat Belajar 

  Minat merupakan moment-moment dari kecenderungan jiwa yang terarah 

secara intensif kepada suatu obyek yang dianggap paling efektif (perasaan, 

emosional) yang didalamnya terdapat elemen-elemen efektif(emosi) yang kuat. 

Dan dalam hal ini moment-moment dari kecenderungan jiwa yang dialami oleh 

siswa dalam kegiatan belajar  (Kartono, 1995). 

 


