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ABSTRAK 

PENANAMAN KARAKTER DISIPLIN DAN TANGGUNG JAWAB 

SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN  

PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 

(Studi Kasus kelas VII di SMP Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015) 

 

Nur Aini Desy Ratnasari. A220110003. Program Studi Pendidikan Pancasila  

dan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 2015. xxii + 145 halaman (termasuk lampiran). 

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 

ini adalah Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII, siswa 

kelas VII, dan Guru BK kelas VII. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian 

ini menggunakan trianggulasi sumber data dan triangulasi pengumpulan data. 

Teknik analisis data mengunakan analisis interaktif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan implementasi penanaman 

karakter disiplin pada siswa dalam proses pembelajaran PPKn, mendiskripsikan 

implementasi penanaman karakter tanggung jawab pada siswa dalam proses 

pembelajaran PPKn, mendiskripsikan kendala dalam penanaman karakter disiplin 

dan tanggung jawab pada siswa dalam proses pembelajaran PPKn, 

mendiskripsikan solusi yang diambil dalam penanaman karakter disiplin dan 

tanggung jawab pada siswa dalam proses pembelajaran PPKn kelas VII di SMP 

Negeri 3 Surakarta. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menerapakan karakter disiplin 

siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di 

kelas dengan membiasakan tepat waktu dan tidak terlambat dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas, menjalankan tugas sesuai jadwal yang ditentukan oleh 

guru, dan memiliki kesadaran tentang tugas dan tanggung jawab siswa dalam 

mengikuti pembelajaran di kelas. Menerapkan karakter tanggung jawab dalam 

proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas dengan 

mengerjakan tugas dengan baik, mengumpulkan tugas tepat waktu dan melakukan 

tugas dengan sepenuh hati.  

Kata kunci: penanaman karakter, disiplin, tanggung jawab, Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan  

Surakarta, 21 September 2015 

    Peneliti, 

 

 

 

   Nur Aini Desy Ratnasari 



PENDAHULUAN 

Karakter dan pendidikan karakter merupakan istilah yang tidak asing lagi 

bagi masyarakat Indonesia. Keberadaan karakter yang telah hidup di masyarakat 

maupun di lingkungan instansi pemerintah tidak dapat dipungkiri lagi. Karakter 

merupakan ciri atau karakteristik diri seseorang yang bersumber dari pengalaman 

yang diterima dari lingkungan. Karakter merupakan sifat batin manusia yang 

mempengaruhi segenap pemikiran dan perbuatannya. Karakter dapat berubah 

akibat pengaruh lingkungan, sehingga perlu usaha membangun karakter dan 

menjaga agar tidak terpengaruh oleh hal yang buruk. Karakter sudah digencar-

gencarkan sejak zaman kemerdekaan. 

Tujuan utama dalam pendidikan karakter adalah untuk memfasilitasi 

penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam 

perilaku anak baik ketika proses sekolah maupun setelah proses sekolah. Tujuan 

kedua pendidikan karakter adalah mengkoreksi perilaku peserta didik yang tidak 

sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. Penanaman karakter 

merupakan suatu upaya untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia dan 

mampu menepatkan dirinya dalam situasi tertentu. Karakter yang kuat akan 

membawa dampak positif bagi siswa menuju kesuksesan di masa depan. 

Memperkokoh penanaman karakter anak sangat diperlukan karena agar tidak 

terpengaruh budaya barat. Pentingnya dilakukan penanaman karakter secara 

langsung membentuk nilai-nilai yang positif pada diri siswa. Lingkungan sekolah 

yang bersih dan nyaman merupakan sarana pendukung terselenggaranya 

pembelajaran yang kondusif. 

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah 

satu mata pelajaran yang tepat untuk menerapkan program pendidikan karakter. 

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengajarkan tentang 

bangsa Indonesia dan bagaimana seharusnya sikap warga negara Indonesia. Akan 

tetapi dewasa saat ini mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

dipandang sebelah mata oleh masyarakat, mereka beranggapan bahwa mata 

pelajaran ini tidak terlalu penting dibandingkan dengan mata pelajaran lain dan 



siswa juga kurang memperhatikan pada saat pembelajaran berlangsung. Hal ini 

menjadi penghambat tercapainya tujuan yang diharapkan oleh guru. 

Pendidikan karakter adalah hal positif apa saja yang dilakukan guru dan 

berpengaruh kepada karakter siswa yang diajarnya terutama dalam menanamkan 

karakter tanggung jawab belajar yang memiliki peranan penting dalam 

meningkatkan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan 

adanya tanggung jawab siswa akan lebih bertanggung jawab dalam kegiatan 

pembelajaran. Selain itu dengan tanggung jawab siswa dapat memecahkan 

masalah dan menumbuhkan percaya diri. Akan tetapi, realita di lapangan 

menunjukkan bahwa siswa kurang memiliki rasa tanggung jawab belajar yang 

baik pada saat proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

berlangsung. Mereka kurang memperhatikan pelajaran, bermain dan bercanda 

dengan teman sebangku 

Menanamkan pendidikan karakter disiplin dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas dapat menumbuhkan sikap  

siswa mematuhi peraturan yang diberikan guru, mendorong siswa melakukan hal-

hal positif selama pembelajaran berlangsung. Maka diperlukan penanaman 

karakter disiplin dan tanggung jawab di dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan serta guru mampu menjadi moderator dan 

fasilitator dalam menanamkan karakter yang diinginkan agar tercapai tujuan 

bersama. 

 Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai penanaman 

karakter disipilin dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII di SMP Negeri 3 Surakarta Tahun 

Ajaran 2014/2015 untuk mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan 

nilai-nilai karakter lainnya serta menciptakan hubungan timbal baik antara guru 

dengan siswa, siswa antar siswa, siswa dengan kelompok masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian sebagai berikut: 



1. Bagaimanakah implementasi penanaman karakter disiplin pada siswa dalam 

proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII di 

SMP Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015? 

2. Bagaimanakah implementasi penanaman karakter tanggung jawab pada siswa 

dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 

VII di SMP Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi penanaman karakter 

disiplin dan tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII di SMP Negeri 3 Surakarta Tahun 

Ajaran 2014/2015? 

4. Bagaimana solusi yang diambil atas kendala dalam implementasi penanaman 

karakter disiplin dan tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII di SMP Negeri 3 

Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015? 

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan implementasi penanaman karakter disiplin pada siswa 

dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 

VII di SMP Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. 

2. Untuk mendiskripsikan implementasi penanaman karakter tanggung jawab 

siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

kelas VII di SMP Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. 

3. Untuk mendiskripsikan kendala dalam penanaman karakter disiplin dan 

tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan kelas VII di SMP Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 

2014/2015. 

4. Untuk mendiskripsikan solusi yang diambil dalam penanaman karakter disiplin 

dan tanggung jawab pada siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII di SMP Negeri 3 Surakarta Tahun 

Ajaran 2014/2015. 

 

 



METODE PENELITIAN  

 Tempat penelitian ini adalah sekolah SMP Negeri 3 Surakarta. Tahap 

pelaksanaan kegiatan persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian 

secara keseluruhan di lakukan selama kurang lebih empat bulan, yaitu di mulai 

bulan Juli sampai dengan Oktober 2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif, karena penelitian ini lebih menekankan pada proses-proses yang 

diambil dari fenomena-fenomena yang ada kemudian ditarik kesimpulan. Hal ini 

terbukti oleh beberapa faktor, yaitu dilihat dari analisis data berupa kata-kata 

tertulis, atau lisan dan perilaku yang diamati, selain itu juga mempertimbangkan 

asumsi dari pendapat narasumber pada waktu dilakukan penelitian mengenai 

penanaman karakter disiplin dan tanggung siswa dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII di SMP Negeri 3 Surakarta 

Tahun Ajaran 2014/2015. Subjek dalam penelitian ini adalah guru PPKn kelas 

VII, siswa kelas VII, dan guru BK kelas VII. Objek dalam penelitian ini adalah 

penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab siswa dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII di SMP 

Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. Sumber data dalam penelitian ini 

meliputi informan dan tempat peristiwa. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 

yang digunakan untuk mengetahui validitas data dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data. 

Instrumen yang digunakan yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara dan 

telaah dokumen. Analisis data data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

data model interaktif. Adapun langkah-langkah teknik analisis data model 

interaktif adalah sebagai berikut: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992:12-19). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMABAHASAN  

1. Implementasi penanaman karakter disiplin pada siswa dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII di SMP 

Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015 



Karakter disiplin selalu ditanamkan oleh siswa kelas VII dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 

Surakarta. Menurut Daryanto dan Darmiatun (2013:49), disiplin pada dasarnya 

kontrol diri dalam mematuhi aturan baik yang dibuat diri sendiri maupun diluar 

diri baik keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, bernegara maupun beragama. 

Menanamkan disiplin siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan di kelas agar siswa patuh dan taat terhadap peraturan yang 

dilakukan guru terhadap peserta didiknya agar di dalam proses belajar mengajar 

dapat berjalan lancar. 

2. Implementasi penanaman karakter tanggung jawab pada siswa dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII di SMP 

Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015 

Dalam dunia pendidikan siswa dituntut untuk selalu disiplin dalam waktu 

dan bertanggung jawab dalam melakukan tindakan yang dilakukan baik di dalam 

sekolah ataupun di luar sekolah. Siswa yang mampu melaksanakan tanggung 

jawab dengan baik, maka siswa tersebut mampu menyeimbangkan waktu antara 

tugas dan kegiatan yang mereka ambil dan tahu konsekuensi yang harus di 

lakukan.  

3. kendala yang dihadapi dalam implementasi penanaman karakter disiplin dan 

tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan kelas VII di SMP Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 

2014/2015 

Kendala sangat wajar terjadi dalam melaksanakan kegiatan apapun. 

Kendala yang terjadi seharusnya bukan sebagai penghambat dalam melaksanakan 

suatu kegiatan. Demikian halnya kendala-kendala yang ada dalam implementasi 

penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab siswa dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII di SMP 

Negeri 3 Surakarta seperti bangun kesiangan dan datang terlambat ke sekolah, 

lupa tidak mengerjakan tugas dari guru, terlambat mengumpulkan tugas, siswa 

yang bercanda dengan teman sebangku dan tidak memperhatikan guru mengajar.  



4. Solusi yang diambil atas kendala dalam implementasi penanaman karakter 

disiplin dan tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII di SMP Negeri 3 Surakarta Tahun 

Ajaran 2014/2015 

Solusi menanamkan karakter disiplin dan tanggung jawab siswa melalui 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menyelesaikan 

hambatan tau kendala seperti siswa yang datang terlambat akan diberikan sanksi 

atau pon pelanggaran, siswa mengumpulkan tugas harus tepat waktu jika 

terlambat akan diberi sanksi atau hukuman, siswa berusaha bertanggung jawab 

mengerjakan tugas sendiri dan tidak mencontek pekerjaan teman. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

1. Implementasi penanaman karakter disiplin pada siswa dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII di SMP 

Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015 

Menanamkan karakter disiplin pada siswa kelas VII di SMP Negeri 3 

Surakarta dengan mentaati peraturan yaitu datang tepat waktu sebelum pelajaran 

di mulai dan memakai seragam yang lengkap dan rapi, siswa kelas VII di SMP 

Negeri 3 Surakarta mampu mengerjakan tugas sesuai jadwal yang ditentukan oleh guru 

dengan baik dan tepat waktu, siswa kelas VII di SMP Negeri 3 Surakarta harus mampu 

bertanggung jawab dengan mentaati peraturan sekolah dengan baik. 

2. Implementasi penanaman karakter tanggung jawab pada siswa dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII di SMP 

Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015 

Siswa kelas VII di SMP Negeri 3 Surakarta melakukan tanggung 

jawabnya jika ada tugas harus segera diselesaikan dengan tepat waktu dan rapi, 

siswa kelas VII di SMP Negeri 3 Surakarta dalam mengumpulkan tugas tidak 

menunda-nunda dan tepat waktu, siswa kelas VII di SMP Negeri 3 Surakarta 

dalam mengerjakan tugas dari guru selalu mengerjakannya dengan sepenuh hati.  



3. Kendala yang dihadapi dalam implementasi penanaman karakter disiplin dan 

tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan kelas VII di SMP Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 

2014/2015 

Kendala dalam implementasi penanaman karakter disiplin dan tanggung 

jawab siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan kelas VII di SMP Negeri 3 Surakarta seperti bangun kesiangan 

hal ini yang sering di lakukan siswa yang datang terlambat ke sekolah, siswa 

sering tidak menjalankan tugas tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh 

guru karena lupa tidak mengerjakan, banyak siswa yang kurang memperhatikan 

guru menerangkan di depan kelas hal ini kurangnya kesadaran tentang tugas dan 

kewajiban siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. 

4. Solusi yang diambil atas kendala dalam implementasi penanaman karakter 

disiplin dan tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII di SMP Negeri 3 Surakarta Tahun 

Ajaran 2014/2015 

Solusi untuk mengatasi kendala atau hambatan yang dilakukan dalam 

menanamkan karakter disiplin dan tanggung jawab siswa dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII di SMP 

Negeri 3 Surakarta yaitu siswa yang datang terlambat akan diberikan sanksi atau 

poin pelanggaran, siswa yang baru pertama melakukan pelanggaran biasanya 

hanya diberi teguran atau nasehat dari guru, siswa diajarkan untuk berdisiplin 

waktu untuk dapat menyelesaikan tugas yang telah ditentukan oleh guru tersebut 

dengan tepat waktu. 

 

SARAN  

1. Bagi kepala sekolah 

2. Bagi guru 

3. Bagi siswa 
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