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MUATAN MATERI PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA  
DAN PELAKSANAANYA DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN  
(Analisis Isi Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Siswa 

Kelas VIII Terbitan Kemendikbud dan Pelaksanaannya di SMP Negeri 2 
Gatak Sukoharjo Tahun Pelajaran 2014/2015) 

 

Tri Retno Ningsih, A220110047, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2015, 10 halaman  

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan muatan materi Pancasila 
sebagai pandangan hidup bangsa dalam buku teks pelajaran PPKn terbitan 
Kemendikbud serta pelaksanaannya dalam proses pembelajaran PPKn pada 
siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode kualitatif non 
interaktif untuk mengkaji buku PPKn kelas VIII SMP/MTs terbitan Kemendikbud, 
serta metode kualitatif interaktif untuk mengungkap pelaksanaan Pancasila 
sebagai pandangan hidup bangsa dalam proses pembelajaran di kelas dan 
interaksi di luar kelas di SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo. Sumber data penelitian 
adalah buku PPKn kelas VIII, kepala sekolah, guru PPKn, wakasek kesiswaan, 
dan siswa. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan 
mengkaji dokumen atau arsip. Validitasnya menggunakan teknik perpanjangan 
waktu, trianggulasi sumber dan trianggulasi teknik pengumpulan data. Analisis 
datanya dengan model analisis interaktif. 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa buku pelajaran PPKn kelas VIII 
terbitan Kemendikbud memuat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 
Muatan materinya dalam bentuk uraian materi, ilustrasi gambar, soal, maupun 
aktivitas siswa. Materi yang dimaksud meliputi materi kesadaran ketuhanan dan 
keagamaan secara sederhana, kesadaran kekeluargaan sebagai dasar dan kodrat 
terbentuknya masyarakat dan kesinambungan generasi, kesadaran musyawarah 
mufakat dalam menetapkan kehendak bersama, kesadaran gotong royong serta 
tolong menolong, serta kesadaran tenggang rasa sebagai semangat kekeluargaan 
dan kebersamaan, hormat menghormati dan memelihara persatuan dan kesatuan, 
saling pengertian demi keutuhan dalam kebersamaan. Serta pelaksanaannya di 
SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo dilaksanakan bersamaan dengan proses 
pembelajaran PPKn oleh guru PPKn, selain itu juga dilaksanakan di luar kelas 
dalam lingkungan sekolah. 
Kata kunci: Materi PPKn, Pancasila, pandangan hidup bangsa. 
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A. PENDAHULUAN 

Pancasila dalam perjalanan bangsa Indonesia bukan sesuatu yang baru, 

melainkan sudah lama dikenal sebagai bagian dalam nilai-nilai budaya kehidupan 

bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai pokok 

pangkal dari warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara menjadi 

perjanjian luhur bangsa yang perlu dijunjung tinggi. Sebagai dasar negara maka 

Pancasila sekaligus sebagai sumber hukum, dalam arti semua hukum yang 

disusun harus berdasarkan Pancasila, termasuk aturan hukum penyelenggaraan 

negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam Pembukaan 

UUD 1945. 

Pancasila sebagai pandangan hidup berisi konsep kehidupan yang dicita-

citakan oleh bangsa Indonesia, sekaligus mengandung pemikiran ataupun gagasan 

yang mendasar mengenai tatanan kehidupan sesuai nilai-nilai Pancasila. 

Pandangan hidup menjadi sarana untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan 

memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin 

dalam masyarakat. Tanpa memiliki pandangan hidup, bangsa akan terombang-

ambing dalam menghadapi persoalan. Pancasila harus dilaksanakan secara utuh 

dan konsekuen. Akan tetapi berbanding terbalik dengan kenyataan kehidupan 

masyarakat sekarang ini. Pancasila seolah-olah terlupakan oleh sebagian besar 

masyarakat Indonesia. Misalnya sekarang ini banyak generasi muda yang tidak 

bertaqwa kepada Tuhan, banyak terjadi kasus bentrok antar pelajar yang 

mencerminkan memudarnya rasa persatuan dan kesatuan yang terjadi pada 

generasi penerus bangsa.   

Pancasila sebagai pandangan hidup disosialisasikan, diajarkan, bahkan 

ditanamkan melalui lembaga pendidikan. Melalui visi, misi, dan tujuan PPKn 

menegaskan bahwa PPKn berperan penting dalam menanamkan pemahaman dan 

sikap mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup. Untuk itu muatan materi 

perlu diperhatikan. 
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Materi perlu dituangkan dalam buku teks atau buku pengangan pelajaran 

PPKn. Buku teks pelajaran tersebut untuk pengangan guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran serta dapat menjadi sarana pengayaan pengetahuan siswa, khusunya 

dalam menggali nilai Pancasila sebagai pandangan hidup. Buku teks pelajaran 

merupakan buku acuan yang wajib digunakan di sekolah yang memuat materi 

pembelajaran. Namun masih ditemukan buku teks pelajaran yang kurang atau 

tidak memiliki mutu baik. Buku teks pelajaran yang seharusnya dirancang sesuai 

dengan kurikulum., namun kualitas materinya tidak sepenuhnya sesuai dengan 

kurikulum. Beberapa buku teks baik yang diterbitkan Kemendikbud maupun 

diterbitkan pihak swasta mengidentifikasi hal tersebut. Misalnya, materi mengajak 

berpacaran dalam buku Pendidikan Jasmani dan Olahraga untuk siswa 

SMA/MA/SMK kelas XI semester 1 yang diterbitkan Kemnedikbud pada 

halaman 128-129 seakan-akan mengajarkan siswa untuk pacaran. Kasus lain 

dalam buku ajar PPKn untuk SMP/MTs kelas VII jilid satu pada bab sejarah 

perumusan Pancasila yang tidak menyebutkan unsur islam dalam perumusannya 

padahal kompetensi inti menyebutkan menghargai dan menghayati ajaran agama 

yang dianutnya (Kompas, 2013). Berdasarkan fakta tersebut menegaskan masih 

ada buku pelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Untuk itu 

mendorong untuk mengadakan penelitian terhadap isi buku dan pelaksanaan 

pembelajaran pada satu unit pendidikan, dalam hal muatan materi Pancasila 

sebagai pandangan hidup. 

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka dirumuskan 

permasalahan mengenai bagaimana muatan materi Pancasila sebagai pandangan 

hidup bangsa dalam buku pelajaran PPKn terbitan Kemendikbud serta 

pelaksanaannya di kelas VIII SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo tahun pelajaran 

2014/2015? 

Untuk memperjelas saat mengumpulkan data yang mengacu dengan 

perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan 

muatan materi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam buku PPKn 

terbitan Kemendikbud serta mendeskripsikan pelaksanaannya di kelas VIII SMP 

Negeri 2 Gatak Sukoharjo tahun pelajaran 2014/2015. 
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B. METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian ini di SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo, Kecamatan Gatak, 

Kabupaten Sukoharjo. Waktu penelitian dilakukan kurang lebih selama empat 

bulan. Mulai bulan November 2014 sampai dengan Februari 2015. 

 Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini 

menggunakan metode interaktif karena penelitian ini mengungkap keadaan dari 

suatu peristiwa yaitu pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam 

proses pembelajaran di kelas dan interaksi di luar kelas SMP Negeri 2 Gatak 

Sukoharjo. Selain itu menggunakan metode non interaktif karena mengkaji buku 

PPKn kelas VIII SMP/MTs terbitan Kemendikbud. 

Subjek-subjek penelitian ini terdiri dari buku PPKn kelas VIII terbitan 

Kemendikbud, kepala sekolah, Guru PPKn, Wakasek Kesiswaan, dan siswa kelas 

VIII. Objek penelitian ini adalah muatan materi Pancasila sebagai pandangan 

hidup bangsa dalam buku PPKn kelas VIII terbitan Kemendikbud serta 

pelaksanaannya dalam proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas, 

khususnya siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Gatak. 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi narasumber atau informan, 

aktivitas, serta arsip dan dokumen. Narasumber atau informan terdiri dari kepala 

sekolah, wakasek kesiswaan, guru mata pelajaran PPKn, serta siswa kelas VIII. 

Aktivitas dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran PPKn kelas VIII serta 

aktivitas siswa saat interaksi dengan temannya, interaksi murid dengan guru 

maupun partisipasinya dalam kegiatan sekolah. Arsip atau dokumen yang menjadi 

sumber data dalam penelitian ini adalah buku PPKn kelas VIII terbitan 

Kemendikbud, silabus, RPP, tata tertib, serta dokumen lain yang terkait. 

Teknik pengumpulan data dalah cara yang dipakai dalam pengumpulan data 

(Mustari, 2012:55). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen atau 

arsip. Teknik wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu data tertentu (Saebani dan Kadar, 2013:85). Wawancara digunakan 

dengan tidak terstruktur, karena peneliti belum mengetahui secara pasti tentang 
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data yang akan diperoleh danPeneliti lebih banyak dalam penelitian ini digunakan 

untuk memperkuat dan karena peneliti tidak memakai pedoman wawancara yang 

disusun secara sistematis untuk mengumpulkan data. Wawancara pada penelitian 

ini dilakukan pada kepala sekolah, wakasek kesiswaan, guru mata pelajaran PPKn 

kelas VIII, dan siswa kelas VIII. Wawancara dilakukan secara terpisah antara 

informan satu dengan yang lain. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data 

pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup pada siswa kelas VIII dan muatan 

materi Pancasila sebagai pandangan hidup dalam buku PPKn kelas VIII SMP. 

Wawancara juga dilaksanakan guna konfirmasi mengenai materi muatan 

Pancasila sebagai pandangan hidup pada buku kelas VIII, khususnya dengan guru 

PPKn. 

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan 

jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung 

(Sukmadinata, 2011:220). Observasi dilakukan tidak terstruktur. Observasi 

dilakukan terhadap kegiatan pembelajaran di kelas VIII SMP Negeri 2 Gatak 

Sukoharjo. Observasi juga dilakukan di luar kelas dalam lingkungan sekolah, baik 

interaksi siswa dengan siswa maupun interaksi siswa dengan guru. Melalui 

observasi ini dapat diketahui pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup 

dalam kegiatan siswa dalam mempersiapkan, memperhatikan serta menggapi 

penjelasan dari guru selama proses pembelajaran di kelas. 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumentel dari seseorang 

(Sugiyono, 2013:240). Teknik mengkaji dokumen dalam penelitian ini dilakukan 

untuk mendapatkan data mengenai muatan materi dan pelaksanaan Pancasila 

sebagai pandangan hidup bangsa dalam buku PPKn kelas VIII terbitan 

Kemendikbud. Dokumen yang digunakan adalah buku PPKn kelas VIII terbitan 

Kemendikbud, silabus, RPP, tata tertib, dan foto yang terkait. 

Validitas data penelitian ini menggunakan uji krediblitas teknik 

perpanjangan waktu dan trianggulasi. Penelitian ini menggunakan teknik 

perpanjangan waktu untuk menganalisis buku PPKn kelas VIII terbitan 

Kemendikbud secara berulang-ulang agar mendapatkan data yang memadai 
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tentang muatan materi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan 

menggunakan dua trianggulasi, yaitu trianggulasi sumber dan trianggulasi teknik 

pengumpulan data. Trianggulasi sumber dilakukan dengan membandingkan 

beberapa sumber data, yaitu data dari informan atau nara sumber, aktivitas, dan 

dokumen. Informan atau narasumber seperti kepala sekolah, wakasek kesiswaan, 

guru PPKn, dan siswa kelas VIII. Aktivitas atau peristiwa dalam penelitian ini 

adalah proses pembelajaran PPKn di kelas VIII dan kegiatan di luar kelas pada 

SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo yang melaksanakan Pancasila sebagai pandangan 

hidup. Serta dokumen berupa arsip silabus, RPP, tata tertib, dan foto dokumentasi 

kegiatan-kegiatan dari sekolah. Trianggulasi teknik dalam penelitian ini 

menggunakan metode pengumpulan data dari hasil wawancara terhadap 

narasumber, observasi serta telaah dokumen yang dilakukan di SMP Negeri 2 

Gatak untuk mendapatkan data terkait pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan 

hidup. 

Sementara itu teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. 

Langkah dalam analisis interaktif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan prosedur penelitian 

meliputi tahap pra lapangan, tahap penelitian lapangan, tahap analisis data, 

analisis dokumentasi, dan tahap penulisan laporan. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini didapatkan dari beberapa sumber baik dokumen, 

peristiwa, maupun narasumber, wawancara, dan observasi yang dilakukan oleh 

peneliti si SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo. Kaitannya dengan muatan materi dan 

pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam buku teks pelajaran PPKn 

kelas VIII SMP. Muatan materi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam 

buku PPKN kelas VIII terbitan kemendikbud dalam melakukan analisis terhadap 

didasarkan pada indikator hasilnya adalah: 

Materi kesadaran ketuhanan dan keagamaan secara sederhana dalam buku 

PPKn kelas VIII terbitan Kemendikbud sudah dituangkan dalam buku. Materinya 

diuraikan dalam jabaran materi, ilustrasi gambar dan uji kompetensi. Meskipun, 
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masih sangat kurang. Serta didukung oleh aktivitas dan praktik kewarganegaraan 

yang dilakukan siswa tekait nilai-nilai Pancasila untuk menambah wawasan 

terhadap keyakinan ketuhanan dan keagamaan. 

Materi kesadaran kekeluargaan sebagai dasar dan kodrat terbentuknya 

masyarakat dan kesinambungan generasi sudah termuat dalam buku PPKn kelas 

VIII terbitan Kemendikbud. Hal ini terlihat dalam ilustrasi gambar. Namun, masih 

ada kekurangan dari segi uraian materi pembahasannya. Selain itu juga terdapat 

beberapa tugas individu, aktivitas yang harus dikerjakan oleh siswa terkait makna 

nilai kekeluargaan serta uji kompetensi. 

Materi kesadaran musyawarah mufakat dalam menetapkan kehendak 

bersama sudah dituangkan dalam buku PPKn kelas VIII terbitan Kemendikbud. 

Hal ini datunjukkan dalam beberapa kutipan materi maupun diperkuat dengan 

ilustrasi gambar. Namun, masih ada kekurangan yakni belum adanya pertanyaan, 

soal, aktivitas, pratik kewarganegaraan maupun uji kompetensi yang harus 

dikerjakan oleh siswa terkait materi kesadaran musyawarah mufakat dalam 

menetapkan kehendak bersama. 

Kesadaran Gotong Royong serta Tolong Menolong. Pancasila sebagai 

pandangan hidup dalam kesadaran gotong royong serta tolong menolong sudah 

termuat dalam buku PPKn kelas VII terbitan Kemendikbud. Hal ini ditunjukkan 

oleh beberapa uraian materi, ilustrasi gambar, maupun aktivitas dan uji 

kompetensi. Serta materi kesadaran tenggang rasa sebagai semangat kekeluargaan 

dan kebersamaan, hormat menghormati dan memelihara persatuan dan kesatuan, 

saling pengertian demi keutuhan dalam kebersamaan yang terdapat pada buku 

PPKn kelas VIII Terbitan Kemendikbud masih minim. Dapat dilihat dari uraian 

materi dan pembahasan yang sangat kurang dan juga tidak ada soal kompetensi 

maupun aktivitas terkait dengan materi tersebut. 

Kesadaran tenggang rasa sebagai semangat kekeluargaan dan kebersamaan, 

hormat menghormati dan memelihara persatuan dan kesatuan, saling pengertian 

demi keutuhan dalam kebersamaan yang terdapat pada buku PPKn kelas VIII 

terbitan Kemendikbud masih kurang. Dapat dilihat dari uraian materi dan 
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pembahasan yang masih minim, selain itu juga tidak ada soal kompetensi dan 

aktivitas terkait dengan materi tersebut. 

Proses pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup di SMP Negeri 2 

Gatak Sukoharjo dalam kesadaran ketuhanan dan keagamaan secara sederhana 

dilakukan mulai dari proses pembelajaran di kelas, kegiatan rutin harian sekolah 

di luar kelas, dan dukungan tata tertib sekolah. Kegiatan pembelajaran di kelas 

dimuat dalam RPP dan didukung tata tertib sekolah. Juga, ditanamkan melalui 

kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran serta menanamkan rasa 

syukur dan selalu memelihara hubungan baik dan menjaga kerukunan dengan 

sesama teman, sedang di luar kelas dilaksanakan melalui Shalat Dhuha, Shalat 

Dzuhur secara jama’ah, Shalat Jum’at, serta agenda kerohanian dan peringatan 

hari besar agama dalam hal ini penyembelihan hewan qurban. 

Pelaksanaan penanaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 

mengenai kesadaran kekeluargaan sebagai dasar dan kodrat terbentuknya 

masyarakat dan kesinambungan generasi sudah dilaksanakan di SMP Negeri 2 

Gatak Sukoharjo. Caranya dilakukan mulai dari persiapan, pelaksanaan 

pembelajaran di kelas, dan kegiatan di luar kelas, dan dukungan tata tertib 

sekolah. Kegiatan pembelajaran di kelas dimuat dalam RPP dan didukung tata 

tertib sekolah. Juga ditanamkan oleh guru dalam memberikan pengarahan kepada 

siswa untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan di dalam kelas. Sedang di 

luar kelas dilakukan melalui keakraban, kerukunan, dan keharmonisan antar siswa 

dalam mempersiapkan perlombaan antar kelas dan aktivitas guru dan siswa pada 

saat istirahat bermain tenis meja bersama 

Pelaksanaan penanaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 

mengenai kesadaran musyawarah mufakat dalam menetapkan kehendak bersama 

sudah dilaksanakan di SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo. Caranya dilakukan mulai 

dari persiapan, pelaksanaan pembelajaran di kelas, dan kegiatan di luar kelas. 

Kegiatan pembelajaran di kelas dimuat dalam RPP. Juga Pada ditanamkan melalui 

kegiatan diskusi kelompok serta pemilihan pengurus kelas. Sedang di luar kelas 

dilakukan melalui Latihan Keterampilan Dasar OSIS (LKDO) yang dilaksanakan 

dengan jalan musyawarah mufakat.  
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Pelaksanaan penanaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 

mengenai kesadaran gotong royong dan tolong menolong sudah dilaksanakan di 

SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo. Pelaksanaan mulai dari persiapan, proses 

pembelajaran di kelas, dan kegiatan di luar kelas, dan dukungan tata tertib 

sekolah. Kegiatan pembelajaran di kelas dimuat dalam RPP dan di dukung tata 

tertib sekolah. Juga ditanamkan melalui pengarahan guru untuk melaksanakan 

tugas piket secara bergotong royong. Sedang di luar kelas dilakukan melalui kerja 

bakti. Selain itu selalu menjaga keindahan lingkungan sekolah dengan merawat 

tanaman yang ada di  lingkungan sekolah. 

Pelaksanaan penanaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 

mengenai kesadaran tenggang rasa sebagai semangat kekeluargaan dan 

kebersamaan, hormat menghormati dan memelihara persatuan dan kesatuan, 

saling pengertian demi keutuhan dalam kebersamaan sudah dilaksanakan di SMP 

Negeri 2 Gatak Sukoharjo. Pelaksanaannya mulai dari mulai persiapan, proses 

pembelajaran di kelas, dan kegiatan di luar kelas. Kegiatan pembelajaran di kelas 

dimuat dalam RPP. Juga ditanamkan untuk selalu mempunyai sikap peduli 

terhadap orang lain, tidak membeda-bedakan orang lain dan memberikan 

kesempatan kepada orang lain. Sedang di luar kelas dilakukan melalui 

perwujudan visi dan misi sekolah dilakukan secara bersama-sama demi 

tercapainya tujuan sekolah. Serta mempergunakan fasilitas yang disediakan 

sekolah dengan baik. 

Berdasarkan analisis data di atas disimpulkan bahwa pelaksanaan 

penanaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa secara keseluruhan sudah 

dilaksanakan dengan baik di SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo. Pelaksanaannya 

mulai dari persiapan, pelaksanaan pembelajaran di kelas, dan kegiatan di luar 

kelas. 

 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan kajian terhadap isi buku PPKn kelas VII terbitan Kemendikbud 

serta telaah lapangan dalam proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas 

dan di luar kelas, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut. 
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Buku teks pelajaran PPKn kelas VIII terbitan Kemendikbud yang digunakan 

di SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo memuat materi Pancasila sebagai pandangan 

hidup bangsa. Materi mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam 

buku tersebut sudah sesuai dengan kurikulum. Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD) PPKn SMP kelas VIII yang dijabarkan dalam silabus dan 

RPP. Materi muatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam buku 

tersebut termuat dalam bentuk kalimat, ilustrasi gambar, maupun dalam bentuk 

soal. Materi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang dimaksud meliputi 

materi tentang kesadaran ketuhanan dan kesadaran keagamaan secara sederhana; 

kesadaran kekeluargaan sebagai dasar dan kodrat terbentuknya masyarakat dan 

sinambungnya generasi; kesadaran musyawarah mufakat dalam menetapkan 

kehendak bersama; kesadaran gotong royong serta tolong menolong; kesadaran 

tenggang rasa sebagai semangat kekeluargaan dan kebersamaan, hormat 

menghormati dan memelihara persatuan dan kesatuan, saling pengertian demi 

keutuhan dalam kebersamaan. 

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di SMP Negeri 2 Gatak 

Sukoharjo dilaksanakan dalam proses pembelajaran di kelas dan interaksi guru 

dengan siswa di luar kelas. Penanaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 

dilaksanakan dalam proses pembelajaran dan interaksi guru dengan siswa di luar 

kelas meliputi kesadaran ketuhanan dan keagamaan secara sederhana; kesadaran 

kekeluargaan, kesadaran musyawarah mufakat dalam menetapkan kehendak 

bersama; kesadaran gotong royong serta tolong menolong; dan kesadaran 

tenggang rasa.  
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