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PERNYATAAN 

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 

pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan Tinggi 

dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 

pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 

dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 

pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 

 

 

Surakarta, 19 Juli 2012 

 

(Ahmad Haris) 

                                                        A220080034 
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MOTTO 

Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau 

anugrahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 

bukan (pula jalan) mereka yang sesat. 

(Q.S. Al-Fatihah: 6-7) 

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 

demikian itu sangat berat,kecuali bagi orang-orang yang kusyu’. 

(Q.S. Al-Baqarah: 45) 

Selesaikan masalahmu sekarang juga, jangan kamu tunda-tunda lagi. 

(Penulis) 
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 Bapak dan ibuku tercinta, terima kasih atas segala kasih 

sayang, bimbingan, doa dan perhatian yang tak pernah 

berhenti. 

 Kakak-kakakku dan keluarga besarku yang selama ini 

memberikan doa,  dukungan dan kasih sayang. 

 Sahabat-sahabatku, terimaksih atas saran dan 

kebersamaanya. 

 Almamaterku. 
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ABSTRAK 

 

MUATAN DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM 

PROSES PEMBELAJARAN PKn PADA SISWA KELAS VII MTs 

MUHAMMADIYAH TRUCUK KABUPATEN KLATEN 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

(Studi Kasus di MTs Muhammadiyah Trucuk Kab. Klaten) 

 

Ahmad Haris, A220080034, progdi pendidikan kewarganegaraan, 

Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, universitas Muhammadiyah 

Surakarta 2012, 60 halaman (belum beserta lampiran). 

 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran 

pendidikan karakter siswa dan menjelaskan mengapa implementasi pendidikan 

karakter itu penting bagi sekolah menengah pertama atau MTs. Subjek 

pelaksanaan tindakan adalah Ibu. Iswarni selaku guru dan siswa kelas VII MTs 

Muhammadiyah Trucuk yang bejumlah 41 siswa. Data penelitian ini dikumpulkan 

melalui informan atau narasumber, tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas 

pembelajaran. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, 

dan wawancara. Prosedur dalam penelitian ini terdapat tiga tahap, yaitu reduksi 

data, sajian data, penarikan simpulan dan verifikasi. Penelitian ini menggunakan 

model penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  muatan dan 

implementasi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran PKn pada siswa 

kelas VII MTs Muhammadiyah Trucuk, muatan materi pendidikan karakter dalam 

pembelajaran PKn antara lain: dapat dipercaya, rasa hormat, rasa perhatian, tekun, 

jujur, kewarganegaraan, tanggung jawab, berani, ketulusan dan integritas, 

implementasi guru terhadap siswa diketahui masih kurang maksimal guru belum 

mempertegas pesan karakter yang terkandung dalam materi yang diajarkan, solusi 

dari permasalahan tersebut, guru harus mempersiapkan siswa terlebih dahulu pada 

saat akan memulai kegiatan pembelajaran dengan memperjelas SK, KD serta 

pesan pendidikan karakter yang terkandung dalam sub materi yang akan di 

ajarkan. Hasil penelitian ini sudah memenuhi indikator kinerja. Berdasarkan hasil 

penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa muatan dan implementasi pendidikan 

karakter dalam proses pembelajaran PKn ialah dapat dipercaya, rasa hormat, rasa 

perhatian, tekun, jujur, kewarganegaraan, tanggung jawab, berani, ketulusan dan 

integritas. Saran kepada guru hendaknya memperhatikan pesan moral yang 

terkandung dalam setiap materi PKn. 

 

Kata kunci: muatan dan implementasi pendidikan karakter dalam proses 

pembelajaran PKn.        

         Penulis  

 

 

Ahmad Haris 

 


