
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan dapat diartikan secara umum sebagai usaha proses pembentukan 

budi-pekerti dan akhlak-iman manusia secara sistematis, baik aspek ekspresifnya 

yaitu kegairahan, kesungguhan dan ketekunan, maupun aspek normatifnya yaitu 

etika, kesusilaan dan toleransi. Jadi, meskipun pendidikan terutama dalam ranah 

afektif juga berdimensi kognitif dan psikomotorik. Peningkatan mutu pendidikan 

dirasakan suatu kebutuhan bangsa yang ingin maju. Dengan keyakinan bahwa 

pendidikan yang bermutu dapat menunjang pembangunan di segala bidang.  

Oleh sebab itu perlu adanya pemahaman tentang dasar dan tujuan mengenai 

toleransi yakni bahwa bisa memajukan pendidikan secara nasional. Hal itu 

didorong dengan adanya niat dari setiap lapisan masyarakat dan pastinya 

dibimbing dengan pengajar yang kompeten di masing-masing bidangnya. 

Pendidikan kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diterapkan pada peserta didik mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga ke 

Perguruan Tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan mengandung materi (bahan ajar) 

yang berhubungan erat dengan pembentukan sikap dan kepribadian diri sebagai 

seorang siswa yang memiliki disiplin yang tinggi dalam mengadakan interaksi 

dengan lingkungan sekitarnya. 

Dalam dunia pendidikan di sekolah merupakan tempat siswa belajar dalam 

berbagai hal seperti pengetahuan dan cara berinteraksi dengan teman, guru dan 

lingkungan, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan berfikir yang berbeda-

beda ada yang dibidang pelajaran, seni, olahraga, pkn dan sebagainya. Pada 
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dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi kemerosotan karakter siswa 

terkhusus sikap toleransi siswa salah satunya adalah pergaulan masa kini yang 

semakin berporos pada kemajuan teknologi dan arus globalisasi. Globalisasi dan 

teknologi semakin bertumbuh pesat di era mondern seperti sekarang ini  

Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai  Sesuai dengan 

pengertian toleransi tersebut, maka siswa diharapkan mampu menciptakan suatu 

kerukunan dalam diri siswa tersebut. Apabila toleransi benar-benar dilakukan 

dengan baik, maka akan melahirkan sikap saling menghormati dan bekerja sama 

antar sesama. Toleransi ini merupakan syarat yang paling mutlak untuk 

mengamalkan Pancasila dan menjamin hubungan yang baik diantara sesama 

warga Negara Indonesia. Membangun nilai-nilai kebangsaan dan sikap toleransi 

melalui pendidikan harus terus diupayakan di era sekarang ini.  

Kemudian kemerosotan sikap toleransi ditandai dengan semakin tingginya 

perilaku siswa disekolah yang tidak mencerminkan sikap bertoleransi. Sehingga 

sekolah-sekolah pada saat ini menghadapi tantangan di dalam mendidik generasi 

muda yang merupakan penerus bangsa, dalam hal ini membentuk dan 

mengembangkan karakter.  

Dalam rangka memperbaiki serta melangkah menuju Indonesia yang lebih 

baik, hendaklah pertama-tama penanaman sikap toleran yang harus dibangun 

melalui upaya pendidikan di lingkungan masyarakat terlebih dahulu. Karena hal 

tersebut dapat memengaruhi pola hidup bangsa seharihari dalam pembangunan 

Indonesia. Selain itu, karena melihat  Indonesia yang pluralitas atau multikultural 

maka perlu mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat 

melalui pendidikan. Seperti penyalagunaan teknologi akan berdampak negatif 
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bagi kehidupan. Dampak negatiff yang sangat signifikan terlihat, yaitu mulai 

pudarnya rasa cinta kepada Pancasila dan kurangnya pengamalan dan 

penghayatan Pancasila. Dari permasalahan tersebut dibutuhkan peran pendidikan 

kewarganegaraan yang akan mempersiapkan peserta didik untuk meningkatkan 

karakter individunya khususnya dalam hal toleransi. Pendidikan kewarganegaraan 

telah menjadi perhatian berbagai Negara dalam rangka mempersiapkan generasi 

yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu warga Negara, tetapi 

juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan.  

Parameter keberhasilan sebuah pendidikan tidak cukup hanya melahirkan 

siswa yang memiliki kecerdasan secara intelektual saja, namun diperlukan 

intelejensi tambahan yakni karakter, karakter yang baik tidak bisa dibentuk secara 

otomatis. Karakter dibentuk melalaui proses waktu dalam pendidikan yang 

berkelanjutan, melalui teladan, belajar dan praktik. Sesuai dengan PP Nomor 32 

Tahun 2013 penjelasan pasal 77 J ayat (1) ditegaskan bahwa pendidikan 

kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia 

yang meniliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral 

Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhineka Tunggal Ika, serta komitmen Negara 

Kesatuan Republik Indonesia  

Sesuai dengan salah satu tujuan yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan itu 

dapat dimengerti bahwa pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan falsafah 

negara sebagai mana yang terdapat dalam UUD Negara Rebulik Indonesia 

tahun1945 pasal 31 ayat 1-5 yang berbunyi: Setiap warganegara berhak mendapat 
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pendidikan. Setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah 

wajib membiayainya. 

Tujuan Pendidikan Nasional dalam UUD 1945 (versi Amandemen): 1) Pasal 

31, ayat 3 menyebutkan bahwa: “Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

yang diatur dengan undang-undang”;  dan pada Pasal 31, ayat 5 menyebutkan 

bahwa: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan 

peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. 

Masyarakat Indonesia yang terbiasa santun dalam berperilaku, melaksanakan 

musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, mempunyai kearifan lokal 

yang kaya dengan pluralitas, serta bersikap toleran dan gotong royong, cenderung 

berubah menjadi kelompok-kelompok yang saling mengalahkan dan berperilaku 

tidak jujur Salah satu contoh kemerosotan nilai toleransi di masyarakat 

ditunjukkan dengan adanya perlawanan antarasiswa terhadap suatu 

hal/sekelompok orang yang berbeda pandangan dengan dirinya. Antarpelajar telah 

memiliki rasa benci terhadap sesamanya. Kecanggihan tekhnologi pun turut serta 

berpengaruh terhadap menurunnya moralitas anak.Menyikapi hal tersebut, sangat 

penting toleransi ditanamkan kepada siswa usia sekolah  agar menjadi pribadi 

yang berperilaku positif dan lebih siap menghadapi tantangan global dalam 

kedamaian dan kesatuan karena kemajemukan bangsa. 

Pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diharapkan  

memberikan perubahan dan membentuk watak. Di SMP Negeri 1 Sianjur 
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Mulamula belum maksimal dalam membentuk sikap sadar Toleransi terhadap 

siswa. Hal ini dikarenakan siswa yang masih saja kurang memberikan kesiapan 

diri dan kepedulian  terhadap arti pentingnya Pembelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan dalam meningkatkan sikap sadar toleransi dan bisa 

memahami secara luas bagaimana penting sikap toleransi itu dalam kehidupan 

seperti di sianjur Mulamula sendiri merupakan objek wisata dan khususnya di 

SMP Negeri 1 Sianjurmulamula adalah salah satu perlintasan Wisata belum bisa 

menerima orang-orang baru yang datang berkunjung, belum bisa menerima 

budaya baru yang hadir disekelilingnya, belum bisa menghargai pendapat teman-

temannya, dan masih sangat erat dengan budaya sehingga sulit menerima teman 

baru yang budaya lain. 

Dengan adanya latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Peran Pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan Dalam Pembinaan Sikap Toleransi Siswa Kelas VII Smp 

Negeri 1 Sianjur Mulamula Tahun Pelajaran 2019/2020” 

 

1.2 Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti membuat 

batasan masalah yang merupakan titik tolak dalam pelaksanaan penelitian pada 

dasarnya banyak sekali peran pembelajaran pendidikan pancasila dan 

kewarganegaraan dalam sikap toleransi yang harus ditingkatkan dalam diri siswa. 

Tetapi disini penulis hanya berfokuskan pada kedamaian, menghargai perbedaan 

dan kesadaran yang terjadi di lingkungan SMP Negeri 1 Sianjur Mulamula Tahun 

Pelajaran 2019/2020 
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1.3 Rumusan Masalah  

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti dan memberikan arah yang 

jelas dalam melakukan pengumpulan data, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai “Bagaimana Peran Guru Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan Dalam Pembinaan Sikap Toleransi Siswa?”. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Untuk lebih mengarahkan kegiatan dalam penelitian ini, setalah dilihat dari 

latar belakang masalah, rumusan masalah maka tujuan penelitian ini yaitu “untuk 

mengetahui Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam 

Pembinaan Sikap Toleransi Siswa”.  

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut  

A. Manfaat praktis  

1. Bagi guru bidang studi PKn, memberikan arahan agar terus 

termotivasi dalam meningkatkan sikap toleransi siswa disekolah  

2. Bagi Siswa, mengajarkan bahwa hidup dalam Masyarakat harus saling 

Menghormati dan menghargai antar sesama. 

3. Bagi jurusan PKn, menambah informasi dan sumber bacaan dalam 

meningkatkan sikap bertoleransi siswa.  

4. Bagi Penulis, menambah wawasan dan pengalaman tentang bidang 

pendidikan yang saya sedang diemban untuk sebagai bekal ketika 

penulis sah menjadi seorang guru. 



7 
 

B. Manfaat Teoritis  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

sadar sikap Toleransi melalui Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan dan bisa digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 


