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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sarana yang memfasilitasi masyarakat untuk menjadi lebih baik 

dari masa sebelumnya,serta pendidikan hadir untuk menyelesaikan masalah baik 

biologis,sosial,maupun nasionalisme. Melihat akan pentingnya sebuah fungsi pendidikan ini 

diharapkan  proses pendidikan ke depannya lebih terstruktur untuk mencapai sebuah target 

yang telah di canangkan oleh pihak-pihak terkait, terstruktur dalam artian pihak-pihak yang 

memegang regulasi pendidikan harus  menyiapkan tenaga pendidik yang berkompeten di setiap 

bidangnya serta fasilitas penunjang pun juga harus memenuhi standart pembelajaran. 

Pendidikan adalah salah satu aspek medasar dari kehidupan untuk proses kehidupan 

bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain pendidikan adalah salah satu cara 

yang dapat digunakan untuk mengembangkan ketrampilan, kebiasaan dan sikap-sikap positif 

yang diharapkan ada pada setiap individu pada masyarakat.  

Pada umumnya pendidikan ini melibatkan semua elemen dalam proses pendidikannya. 

Keluarga masyarakat dan guru merupakan elemen yang mendapat tugas untuk menjadi tenaga 

pendidik. Tenaga pendidik tidak hanya mengajarkan ilmu yang tersemat di instrumen 

pendidikan saja seperti buku atau teori-teori yang ada akan tetapi juga mengajarkan tentang 

pendidikan non akademik juga seperti etika proses interaksi sosial siswa seperti kepada orang 

tua,guru,dan teman  hal ini juga dapat melatih siswa menjadi pribadi yang berkarakter dan 

beretika di kemudian hari. Siswa yang berkarakter itu yang menjadi salah satu target yang 

dicanangkan kementerian pendidikan nasional. Berdasarkan pada ayat (2) di atas maka 
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pemerintah mengeluarkan Undang-undang Negara Kesatuan RI No 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional.  Dimana pada Undang-undang tersebut pada pasal 3 mejelaskan 

bahwa  fungsi dan tujuan pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak  mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung  jawab.Sebagai 

tenaga pendidik yang paling dasar keluarga berperan paling besar,keluarga menjadi tenaga 

pendidik sejak manusia lahir  hingga manusia meninggal dunia. Sementara masyarakat 

mengajarkan cara – cara berinteraksi dengan baik dan norma-norma yang ada dimasyarakat 

yang ada. Guru merupakan sarana bagi siswa untuk menuju perubahan ke arah positif, dalam 

artian lain guru mengajarkan banyak teori tersebut dan memberi contoh langsung teori tersebut. 

Dalam melaksanakan tugasnya guru terpanggil untuk melaksanakan tugasnya, berpedoman 

dengan tujuan untuk membimbing atau mengajarkan peserta didik dengan tujuan untuk 

membentuk penduduk Indonesia berjiwa Pancasila seutuhnya. Hal tersebut yang menjadi dasar 

prinsip yang harus dipahami oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya,sehingga peran 

sekolah sangat banyak berpengaruh dalam proses pembelajaran, serta dapat memberi 

rangsangan kepada peserta didik tentang hal-hal aktual pada umumnya yang terjadi di 

masyarakat. Berdasarkan pengamatan atau observasi awal yang dilakukan peneliti di SMP 

PGRI Mojosari Bahwa kurangnya rasa tanggung jawab siswa sehingga sebagian siswa 

mempunyai sikap apatis terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru, serta daripada itu 

berkurangnya minat partisipasi siwa dalam berorganisasi atau kegiatan sekolah lainnya hal  ini 

berakibat, kebanyakan siswa cenderung mempunyai karakter yang tertutup dan kurangnya 



 

3 
 

memiliki rasa empati atau peduli terhadap sesama. Maka dari itu peran guru sangat dibutuhkan 

dalam memberikan pengaruh  positif terhadap mengembangkan sikap tanggung jawab sosial 

siswa. 

Bercermin dari apa yang diterangkan di atas maka peneliti terrarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “ Peranan Guru PPKn dalam Mengembangkan Sikap tanggung jawab 

sosial siswa di SMP PGRI Mojosari. 

 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain: 

1.2.1 Bagaimana usaha guru dalam mengembangkan sikap tanggung jawab sosial siswa di 

sekolah? 

1.2.2 Bagaimana dampak perkembangan sikap tanggung jawab sosial siswa? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Mengidentifikasi sikap tanggung jawab siswa yang perlu di kembangkan. 

1.3.2 Mengkaji seberapa jauh siswa dapat menunjukkan sikap tangung jawab atas perilaku sosial. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka terdapat manfaat penelitian antara 

lain: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan sebagai bahan 

untuk penelitian selanjutnya, khususnya pada peningkatan pengetahuan di lingkungan sosial 

masyarakat. 

1.4.2 Manfaat praktis  

Manfaat penelitian ini bagi berbagai pihak antara lain: 
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1.4.2.1 Bagi peneliti 

Bagi peneliti penelitian ini sangat bermanfaat untuk untuk mengetahui tingkat 

karakter siswa yang mampu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka lakukan. 

1.4.2.2 Bagi siswa 

Siswa dapat memproleh manfaat dari penelitian ini yaitu mereka dapat belajar 

bahwa semua dari perilaku mereka ada timbale baliknya yaitu tanggung jawab. 

1.4.2.3 Bagi sekolah 

Memberikan bimbingan dan pemahaman untuk pengembangan pembinaan karakter 

kepada siswa agar mempunyai rasa tanggung jawab terhadap perilaku mereka. 

1.4.2.4 Bagi jurusan PKN 

  Penelitian ini diharapkan bisa menjadi refrensi pembinaan kemahasiswaan untuk 

menggali potensi mahasiswa dan bertanggung jawab atas kesempatan sosial yang di 

berikan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka penulis memandang 

permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri 

hanya berkaitan dengan tanggung jawab siswa yang di sebabkan oleh interaksi siswa di sekolah. 

Batasan tersebut relevan dengan  
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penelitian serta sangat penting dalam mengidentifikasi dan mengukur tanggung jawab sosial siswa. 

 

 

 

1.6 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah bertujuan menjelaskan pengertian istilah-istilah pokok yang ada dalam 

judul skripsi. Istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Peranan 

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia,arti dari peranan  adalah bermain sebagai ( dalam  

film, sandiwara, dan sebagainya ) atau dalam arti lain  seseorang yang memaninkan suatu 

pekerjaan yang dinamis yang mempunyai ciri khas terhadap suatu karakter yang dimainkannya. 

Peranan yang dijalankan guru PKn yaitu sebagai tenaga pendidik yang tidak hanya memberi 

materi yang berorientasi pada teori akan tetapi juga guru PKn  juga memberi materi yang 

menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter pada siswanya terutama yang berkaitan dengan nilai 

tanggung jawab dan patriotism atau cinta tanah air. Pada hakikatnya guru PKn mempunyai peran 

yaitu menjalankan sebuah pendidikan karakter pada siswa guna mewujudkan dan menyiapkan 

masyarakat yang berkarakter berbudi pekerti luhur sesuuai nilai-nilai luhur Pancasila, agar dapat 

melakasanakan tugasnya guru Pkn juga di bekali dengan kemampuan dasar patriotism dan nilai-

nilai dasar pendidikan karakter, 

Guru PKn dalam penelitian ini juga memfokuskan pada penanaman dan pengembangan 

sikap tanggung jawab siswa yang berorientasi pada penyelesaian masalah yang berasal dari konflik 

antar siswa. Peranan guru PKn  
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dalam mengembangkan nilai tanggung jawab siswa dari apa yang siswa hasilkan dari 

interaksi sosial yang siswa lakukan, hal ini merupakan sebuah penanaman dasar dari sebuah 

pendidikan karakter dan dapat melatih siswa agar selalu bertanggung jawab atas apa yang mereka 

lakukan. 

1.6.2. Sikap 

Menurut Krech dan Crutchfield (1948:152) dalam Wawan dan Dewi (2011:29) sikap adalah 

“An enduring organization of motivational, emotional, perceptual and cognitive processes 

with respect to some aspect of individuali’s world”. Sikap adalah pengorganisasian yang relatif 

yang berlangsung lama dari proses motivasi, persepsi dan kognitif yang relatif menetap pada 

diri individu dalam berhubungan dengan aspek dengan aspek kehidupannya. Sikap individu 

ini dapat diketahui dari beberapa proses motivasi, emosi, persepsi dan proses kognitif yang 

terjadi pada diri individu secara konsisten dalam berhubungn dengan objek sikap. 

 

1.6.3. Guru  

Guru merupakan salah satu peran dalam kehidupan dengan mempunyai peranan sebagai tenaga 

pendidik, tenaga pendidik pada umumnya masuk dalam sistem pendidikan formal di banyak 

Negara di dunia. Selain dari  pada itu peranan guru sangatlah penting untuk membentuk  

karakter generasi bangsa di masa mendatang. Proses belajar mengajar atau pun kegiatan 

pembelajaran sangatlah tidak bisa lepas dari keberadaan guru, tanpa adanya guru pembelajaran 

sangatlah sulit dilakukan karena dalam rangka pelaksanaan pendidikan formal guru menjadi 

pihak yang sangat vital. 
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Guru memiliki peran yang paling aktif dalam pelaksanaan pendidikan demi mencapai tujuan 

pendidikan yang hendak dicapai guru menjalankan perannya dengan cara mengajar peserta 

didik atau siswa. 

Selain daripada itu banyak kewajiban dalam pembelajaran dari mulai merencanakan 

pembelajaran,melaksanakan pembelajaran hingga evaluasi pembelajaran. 

1.6.4. Sekolah  

Sekolah berasal dari bahasa latins khole, scola, solae atau skhola yang berarti waktu lengang 

atau waktu senggang. Sekolah merupakan kegiatan di waktu luang di tengah kegiatan mereka 

yang utama yaitu bermain dan menghabiskan waktu anak-anak dan remaja. Menghabiskan 

waktu luang yang dimaksud adalah mengerjakan, membaca,berhitungdan menulis,mengenal 

norma-norma dan keindahan (seni),atau secara umum sekolah adalah suatu lembaga yang 

digunakan untuk menjalankan sistem pendidikan formal yang diajarkan oleh guru kepada 

murid atau siswa. 

Negara-negara di dunia pada umumnya mempunyai  suatu sistem pendidikan formal yang 

berbeda-beda menyesuaikan karakter masyarakat di dunia. Negara-negara di Dunia dalam 

masa ke masa selalu mengevaluasi sistem pendidikan formal nya secara terus menerus untuk 

menyesuaikan dan menyempurnakan agar pendidikan tersebut dapat memunculkan produk-

produk pendidikan dan dapat bersaing dengan tantangan zaman. Hal-hal tersebut juga terjadi 

di Indonesia, sistem pendidikan di Indonesia dari masa ke masa mengalami perubahan-

perubahan untuk  menyesuaikan pendidikan tersebut dengan masanya hal itu juga untuk 

mencapai tujuan dari sebuah system pendidikan tersebut. 

Sekolah  di Indonesia di bagi menjadi 3 fase yaitu  fase pendidikan usia dini atau dasar (paud, 

Taman Kanak-Kanak, Sekolah dasar), pendidikan menengah atau remaja ( Sekolah Menengah 
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Pertama ( SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) ) dan usia dewasa (Mahasiswa ). Fase 

Sekolah di Indonesia di sesuaikan dengan tingkat karakter usia siswa hal ini digunakan agar 

pencapaian target pendidikan nasional tercapai. 

 


