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PENGUATAN KARAKTER DISIPLIN PADA SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN 

KEWARGANEGARAAN DI SMP NEGERI 2  

KARTASURA TAHUN 2019 

(Studi Kasus Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP 

Negeri 2 Kartasura Tahun 2019) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan karakteristik penguatan 

karakter disiplin yang dilakukan oleh guru PPKn pada siswa dalam pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran; 2) mendeskripsikan faktor pendukung 

dan penghambat dalam penguatan karakter disiplin pada siswa dalam 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran. Penelitian ini dilakukan 

di SMP Negeri 2 Kartasura. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Indikator disiplin dalam 

penelitian ini yaitu: 1) membiasakan diri masuk kelas tepat waktu; 2) 

membiasakan mematuhi aturan; 3) menggunakan pakaian sesuai dengan 

ketentuan; 4) melaksanakan tugas-tugas kelas yang menjadi tanggung jawabnya. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Interactive model. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Karakteristik penguatan karakter disiplin 

yang dilakukan oleh guru PPKn pada siswa dalam pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaran di SMP Negeri 2 Kartasura dengan materi 

“Kedudukan dan Fungsi Pancasila bagi Bangsa dan Negara Indonesia” agar siswa 

dapat membiasakan perilaku sesuia nilai-nilai pancasila dalam berbagai kehidupan 

untuk melatih rasa syukur, kesungguhan, dan kedisiplinan dalam sehari-hari; (2) 

Faktor pendukung dan penghambat dalam penguatan karakter disiplin pada siswa 

dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran di SMP Negeri 2 

Kartasura adalah faktor pendukung yaitu adanya control dari kepala sekolah, 

keterlibatan antara sekolah dan orang tua, dan kesadaran siswa, faktor 

penghambat dating dari keluarga siswa dan kurangnya minat dalam belajar serta 

siswa juga memiliki berbagai macam masalah dalam keluarga yang akhirnya 

menjadikan siswa tersebut tidak disiplin seperti tidak mematuhi peratutan atau tata 

tertib sekolah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat 

berpengaruh terhadap penguatan karakter disiplin pada siswa di SMP Negeri 2 

Kartasura. 

 

Kata Kunci: karakter, disiplin, dan pembelajaran pendidikan pancasila dan 

kewarganegaraan. 

 

Abstract 

This study aims to: 1) describe the characteristics of strengthening the character of 

discipline carried out by PPKn teachers on students in learning Pancasila and 

Citizenship Education; 2) describe the supporting and inhibiting factors in 

strengthening the character of discipline in students in learning Pancasila and 
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Citizenship Education. This research was conducted at SMP Negeri 2 Kartasura. 

Data collection methods in this study used interviews, observation, and 

documentation. The indicators of discipline in this study are: 1) getting used to 

class on time; 2) getting in the habit of obeying the rules; 3) using clothes in 

accordance with the provisions; 4) carrying out class assignments for which he is 

responsible. Data analysis techniques in this study used the Interactive model 

method. The results showed that (1) Characteristics of strengthening the discipline 

character carried out by PPKn teachers on students in learning Pancasila and 

Citizenship Education at Kartasura 2 State Junior High School with the material 

"Position and Function of Pancasila for the Nation and Country of Indonesia" so 

that students can get used to the behavior according to the values the value of 

Pancasila in various lives to practice gratitude, sincerity, and discipline in daily 

life; (2) Supporting and inhibiting factors in strengthening the character of 

discipline in students in learning Pancasila and Citizenship Education in SMP 

Negeri 2 Kartasura are supporting factors namely the control of the principal, 

involvement between the school and parents, and student awareness, inhibiting 

factors dating from families students and lack of interest in learning and students 

also have a variety of problems in the family which ultimately makes the student 

undisciplined such as not obeying the school rules or discipline. Based on these 

results it can be concluded that the learning process of Pancasila and Citizenship 

Education is very influential on strengthening the character of discipline in 

students at SMP Negeri 2 Kartasura. 

 

Keywords: character, discipline, and learning pancasila and citizenship education. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Sekolah adalah instansi resmi yang bertujuan memberikan pelayanan dalam 

bidang pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis 

dalam mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan merupakan proses 

dimana sebuah bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan 

kehidupan, dan memenuhi tujuan hidup secara efektif. Pendidikan salahsatu upaya 

normatif yang mengacu pada nilai-nilai mulia, yang menjadibagian dari 

kehidupan bangsa yang nantinya nilai tersebut dapat dilanjutkan melalui 

pendidikan baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan dilakukan 

dengan bimbingan ataupun tanpa bimbingan orang lain. Hal ini sesuai dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 

menyebutkan: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
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bangs, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang 

demokrasi serta bertanggung jawab. 

Pembentukan karakter diyakini perlu dan penting untuk dilakukan oleh 

sekolah sebagai pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Tujuan 

pendidikan karakter pada dasarnya adalah mendorong peserta didik tumbuh 

dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik 

dan benar dan memiliki tujuan hidup. Karakter dan pendidikan karakter 

merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Karakter 

merupakan ciri atau karakteristik diri seseorang yang bersumber pada pengalaman 

yang diterima di 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. Pendidikan adalah proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan yang sesuai 

prosedur pendidikan itu sendiri (Tohirin, 2012). 

Uraian di atas sesuai dengan temuan penelitian Berkowitz (2002), 

pendidikan karakter ialah sebagai seperangkat karakteristik psikologis individu 

yang memengaruhi kemampuan dan kecenderungan orang tersebut untuk 

berfungsi secara moral. Sederhananya, karakter terdiri dari karakteristik-

karakteristik yang mengarahkan seseorang untuk melakukan hal yang benar atau 

tidak melakukan hal yang benar.  

Menurut Aqib dan Sujak (2011:9), “karakter dikembangkan melalui tahap 

pengetahuan (knowing), pelaksanaan (acting), kebiasaan (habit)”. Karakter tidak 

terbatas pada pengetahuan saja, seseorang yang memiliki pengetahuan belum 

tentu mampu bertindak sesuai dengan pengetahuannya, jika tidak menjadi 

kebiasaan untuk melakukan kebaikan tersebut. Selain pengetahuan, karakter juga 

menjangkau wilayah emosi dan kebiasaan diri. 
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Menurut Sina (2017), mengatakan bahwa penanaman karakter disiplin pihak 

sekolah menggunakan strategi sistem point, menegur, memberikan himbauan, 

serta mencontohkan dan membiasakan sikap sopan santun untuk siswanya dan 

memberikan sanksi bagi yang melanggar peraturan. Namun dalam menentukan 

strategi pihak sekolah perlu melihat bagamana respon siswa agar proses 

pembelajaran dalam pendidkan karakter dapat berjalan dengan baik. 

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan suatu cara 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berupa perubahan tingkah laku dalam 

interaksi. Perubahan tersebut terjadi antara guru dan peserta didik ataupun antara 

sesama. Proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dilaksanakan 

secara sadar untuk mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian membela tanah 

air dan bangsa dalam rangka ketahanan nasional pada program kurikuler 

kewarganegaraan, aktivitas sosial kultural, dan kajian ilmiah.. Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat diketahui bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan dilaksanakan untuk membantu pengembangan peserta didik 

dalam berperilaku yang baik. 

Menurut Khalsa (2007: 20), disiplin adalah melatih melalui pengajaran atau 

pelatihan. Disiplin berkaitan erat dengan proses pelatihan yang dilakukan oleh 

pihak yang memberi penghargaan dan bimbingan dalam kegiatan pengajaran. 

Menurut Koesoema (2011: 237), istilah disiplin mengacu pada proses 

pembelajaran yang dikaitkan dengan konteks relasi antar murid dan guru serta 

lingkungan sekolah. Selanjutnya menurut Gunawan (2012: 33), disiplin adalah 

suatu tindakan yang menunjukkan perilaku patuh pada peraturan. Disiplin adalah 

kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong 

oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari 

pihak luar. 

Pendidikan karakter yaitu mengkoreksi perilaku siswa yang tidak sesuai 

dengan nilai-nilai disiplin yang dikembangkan di sekolah. Penguatan karakter 

merupakan suatu upaya untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia dan 

mampu menempatkan dirinya dalam situasi tertentu. Pentingnya dilakukan 

penguatan karakter secara langsung membentuk nilai-nilai yang positif pada diri 
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siswa. Lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman merupakan sarana pendukung 

terselenggaranya pembelajaran yang kondusif. Kedisiplinan bias diliat dari 

pengguanaan seragam yang rapi dan sesuai dengan tata tertib sekolah, seragam 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sama ragamnya; sejenis; 

sama; (pakaian) yang sama potongan dan warnanya. Seragam adalah pakaian, 

bukan soal disiplin, gampang dikendalikan. Kesenjangan sosial bukan timbul 

akibat tanpa seragam, tapi karena apa yang dilakukan, pilihan apa yang 

diputuskan. Bedasarkan penjabaran di atas karakter disiplin merupakan suati sikap 

atau perilaku seseorang yang harus mematuhi peraturan atau tata tertib di sekolah 

yang sudah ditentukan. Karakter yang kuat akan membawa dampak positif bagi 

siswa dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Oleh karena itu 

karakter disiplin perlu ditumbuh kembangkan dalam setiap individu sejak usia 

dini untuk mematuhi peraturan yang ada di lingkungan masyarakat mapun di 

sekolah. 

Menurut Pendapat lain disampaikan oleh Kemp sebagaimana dikutip 

Rusmono (2012: 6), “pembelajaran merupakan proses yang kompleks, yang terdiri 

atas fungsi dan bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain serta 

diselenggarakan secara logis untuk mencapai keberhasilan belajar”. Pembelajaran 

merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi bagi terciptanya kegiatan belajar 

yang memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar memadai 

Uraian di atas dapat dipahami Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

berupa perubahan tingkah laku dalam interaksi. Perubahan tersebut terjadi antara guru 

dan peserta didik ataupun antara sesama. Proses pembelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan dilaksanakan secara sadar untuk mengembangkan kecintaan, 

kesetiaan, keberanian membela tanah air dan bangsa dalam rangka ketahanan nasional 

pada program kurikuler kewarganegaraan, aktivitas sosial kultural, dan kajian ilmiah.  

Proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan telah 

dilaksanakan di SMP Negeri 2 Kartasura untuk pembentukan karakter siswa. 

Kegiatan pembelajaran tersebut merupakan salah satu bentuk penguatan karakter 

disiplin yang di berikan sekolah terhadap para siswanya. Berdasarkan uraian 
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diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Penguatan 

Karakter Disiplin pada Siwa dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Kartasura Tahun 2019”.  

2. METODE  

Subjek penelitian ini yaitu guru Pendidkan Pancasila dan Kewarganegaraandan 

siswa. Objek penelitian ini adalah penguatan karakter disiplin dalam pembelajran 

pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan. Jenis Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata (2011:60), penelitian kualitatif 

(qualitative research) adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Peneltian 

kualiitatif mempunyai dua tujuan utama, pertama yaitu menggambarkan dan 

mengungkapkan (to describe and explore), kedua menggambarkan dan 

menjelaskan (to describe and explain). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pendidikan karakter menentukan perilaku pribadi seseorang menjadi lebih baik 

dan bermanfaat bagi orang lain, dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan dengan materi “Kedudukan dan Fungsi Pancasila bagi Bangsa 

dan Negara Indonesia” agar siswa dapat membiasakan perilaku sesuia nilai-nilai 

pancasila dalam berbagai kehidupan untuk melatih rasa syukur, kesungguhan, dan 

kedisiplinan dalam sehari-hari. Hal ini dapat diketahui melalui beberapa indikator 

karakter disiplin sebagai berikut: 

Membiasakan diri masuk kelas tepat waktu. Membiasakan masuk kelas 

tepat waktu guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus memberi 

contoh untuk masuk kelas tepat waktu agar siswa juga melakukan hal yang sama. 

Guru memepunyai tanggung jawab yang penuh kepada siswa tidak hanya 

memberikan pengetahuan atau pembelajaran di kelas tetapi juga membentuk 

karakter siswa.  

Membiasakan mematuhi aturan. Membiasakan mematuhi peraturan di 

sekolah maupun di kelas guru harus memberi contoh yang baik agar siswa dapat 
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mematuhi peraturan yang ada dan bagi mereka melanggar akan dikenakan sanksi 

atau teguran kemudian dicatat dalam jurnal yang dimiliki oleh guru agar siswa 

tersebut jera akan perbuatannya dan tidak mengulangi kesalahan tersebut, 

membiasakan untuk mematuhi aturan yang sudah ditentukan dapat meningkatkan 

penguatan karakter disiplin pada siswa agar tetap disiplin dalam mematuhi tata 

tertib sekolah. 

Menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan. Menggunakan seragam di 

sekolah guru sebagai pendidik harus memberi contoh yang baik agar siswa dapat 

mematuhi dalam berpakaian atau berseragam yang sesuai dengan peraturan di 

sekolah yang ada dan bagi mereka melanggar akan dikenakan sanksi atau teguran 

kemudian dicatat dalam jurnal yang dimiliki oleh guru agar siswa tersebut jera 

akan perbuatannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. 

Melaksanakan tugas-tugas kelas yang menjadi tanggung jawabnya. 

Menguatkan kedisiplinan siswa dalam melaksanakan tugas-tugas kelas yang 

menjadi tanggung jawabnya guru harus mengingatkan dan memberi motivasi 

kepada siswanya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pelajar apa saja 

yang harus dikerjakan, melaksanakan tugas-tugas kelas yang menjadi tanggung 

jawabnya dapat meningkatan penguatan karakter pada siswa SMP Negeri 2 

Kartasura. 

Uraian di atas dapat dipahami bahwa penguatan karakter disiplin pada siswa 

dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 

Kartasura sudah terlihat dari hasil penemuan-penemuan penelitian ini. Karakter 

yang ditunjukkan oleh siswa dalam indikator-indikator disiplin sudah 

membuktikan bahwa kegiatan pembelajaran pendidkan Pancasila dan 

Kewarganegaraan ini sangat berpengaruh terhadap penguatan karakter disiplin 

pada siswa di SMP Negeri 2 Kartasura. 

Kesimpulan di atas sejalan dengan penelitian Sina (2017), yang 

menunjukkan bahwa menanamkan karakter disiplin pihak sekolah menggunakan 

strategi sistem poin, menegur, memberikan himbauan, serta mencontohkan dan 

membiasakan sikap sopansantun untuk siswanya dan memberikan sanksi bagi 

yang melanggar peraturan. Namun dalam menentukan strategi pihak sekolah perlu 
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melihat bagamana respon siswa agar proses pembelajaran dalam pendidkan 

karakter dapat berjalan dengan baik. 

 

Faktor pendukung dalam penguatan karakter disiplin pada siswa dalam 

pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 

Kartasura tahun 2019 

Faktor pendukung dalam penguatan karakter disiplin pada siswa dalam 

pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 

Kartasura antara lain yaitu pendidikan karakter disiplin yang menjadi kebutuhan 

setiap individu guna menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam 

pembelajaran. Dalam pelaksanaannya terdapat dukungan positif, dengan adanya 

dukungan positif akan berpengaruh dengan penguatan karakter dalam 

pembelajaran, kedisiplinan siswa harus ada keterlibatan orang tua dan 

bekerjasama dengan sekolah dalam keberhasilan pendidikan karakter disiplin agar 

dapat mencegah munculnya masalah perilaku siswa. Faktor pendukung yaitu 

adanya control dari kepala sekolah, keterlibatan antara sekolah dan orang tua, dan 

kesadaran siswa dapat mengembangkan karakter disiplin yang baik bagi siswa 

agar dalam penguatan karakter disiplin dapat meningkat.  

Uraian di atas dapat sesuai dengan penelitian Dessy (2014), siswa dapat 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Hasil 

penelitian menjelaskan bahwa adanya kedisiplinan tersebut diharapkan siswa 

mampu mempunyai rasa tanggungjawab yang besar terhadap diri sendiri dan 

lingkungan sekolah. Dengan demikian siswa dapat berpartisipasi dalam 

pengembangan sekolah dengan baik. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Althof & Berkowitz (2006), yang 

mengatakan bahwa pendidikan moral dan pendidikan karakter hubungan dan 

peran mereka dalam pendidikan kewarganegaraan menyatakan Masyarakat 

membutuhkan moral untuk membantuhkan anak berkembang menjadi orang 

dewasa yang bermoral. Dapat dipahami bahwa peran sekolah dalam mendorong 

perkembangan moral anak yang lebih luas dan karakter terkait pengembangan, 

pengajaran kewarganegaraan dan pengembangan keterampilan sebagai 
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kewarganegaraan, jadi karakter dalam pendidikan anak sangatlah penting dan 

berpengaruh terhadap moral anak. 

Hambatan dalam penguatan karakter disiplin melalui pembelajaran PPKn di 

SMP Negeri 2 Kartasura yaitu guru PPKn datang dari keluarga siswa dan 

kurangnya minat/kesadaran siswa dalam belajar serta siswa juga memiliki 

berbagai macam masalah dalam keluarga yang akhirnya menjadikan siswa 

tersebut tidak disiplin seperti tidak mematuhi peratutan atau tata tertib sekolah. 

Karakter disiplin yang dibentuk oleh guru dilakukan di dalam kelas saat 

pembelajaran atau di luar kelas tidak semuanya berhasil atau tidak sesuia dengan 

apa yang didinginkan oleh guru, ada beberapa hal yang menjadi penghambat 

dalam proses pembentukan karakter disiplin bisa jadi guru sudah bekerja keras 

dalam membentuk karakter disiplin namun ketika rumah siswa dibiarkan bebas 

oleh orang tuanya ataupun faktor lain seperti lingkungan tempat tinggal yang 

kurang mendukung. Faktor penghambat yaitu datang dari keluarga siswa dan 

kurangnya minat/kesadaran siswa.  

Proses Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan suatu proses 

interaksi untuk menentukan keberhasilan dalam pendidikan terkait dengan Pancasila 

dan Kewarganegaraan untuk meningkatkan pemahaman dan kecintaan terhadap 

bangsa. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan suatu 

cara untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berupa perubahan tingkah laku dalam 

interaksi. Perubahan tersebut terjadi antara guru dan peserta didik ataupun antara 

sesama. Proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dilaksanakan 

secara sadar untuk mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian membela tanah 

air dan bangsa dalam rangka ketahanan nasional pada program kurikuler 

kewarganegaraan, aktivitas sosial kultural, dan kajian ilmiah. 

Sesuai dengan uraian di atas penelitian Tri Utari (2016), pelaksanaan 

pendidikan karakter disiplin pada siswa melalui aturan-aturan yang terdapat dalam 

tata tertib sekolah dengan cukup baik. Sedangkan dalam internalisasi pendidikan 

karakter disiplin menggunakan metode pengajaran, keteladanan, pembiasaan, 

teguran, dan peringatan yang diintegrasikan ke dalam kegiatan sekolah. 
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Lalu temuan studi di atas sejalan juga dengan Penelitian yang dilakukan 

oleh Fitriana (2015), secara umum kegiatan ekstrakulikuler pembentuk 

pendidikan karakter disiplin dengan melakukan pembiasaan, nasehat serta 

disisipkan dalam rangkaian kegiatan ekstrakulikuler dan adanya partisipasi dari 

siwa untuk mengikuti semua kegiatan sekolah. Hal tersebut sesuai dengan temuan 

studi yang menunjukkan bahwa dengan pembelajaran Pendidkan Pancasila dan 

Kewarganegaraan berdampak baik dan positif bagi siswa di SMP Negeri 2 

Kartasura. 

 

4. PENUTUP 

Penguatan karakter disiplin yang dilakukan oleh guru PPKn pada siswa dalam 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran di SMP Negeri 2 

Kartasura tahun 2019. Pendidikan karakter menentukan perilaku pribadi 

seseorang menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain, dalam pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi “Kedudukan dan 

Fungsi Pancasila bagi Bangsa dan Negara Indonesia” agar siswa dapat 

membiasakan perilaku sesuia nilai-nilai pancasila dalam berbagai kehidupan 

untuk melatih rasa syukur, kesungguhan, dan kedisiplinan dalam sehari-hari, hal 

ini dapat diketahui melalui beberapa indikator karakter disiplin. Faktor pendukung 

dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu adanya 

control dari kepala sekolah, keterlibatan antara sekolah dan orang tua, dan 

kesadaran siswa dapat mengembangkan karakter disiplin yang baik bagi siswa 

agar dalam penguatan karakter disiplin dapat meningkat. Hambatan dalam 

penguatan karakter disiplin melalui pembelajaran PPKn di SMP Negeri 2 

Kartasura yaitu guru PPKn datang dari keluarga siswa dan kurangnya 

minat/kesadaran siswa dalam belajar serta siswa juga memiliki berbagai macam 

masalah dalam keluarga yang akhirnya menjadikan siswa tersebut tidak disiplin 

seperti tidak mematuhi peratutan atau tata tertib sekolah. Penguatan karakter 

disiplin pada siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan sudah terlihat dari hasil penemuan-penemuan penelitian ini. 

Karakter yang ditunjukkan oleh siswa dalam indikator-indikator disiplin sudah 
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membuktikan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

ini sanggat berpengaruh terhadap penguatan karakter disiplin pada siswa di SMP 

Negeri 2 Kartasura. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut memunculkan implikasinya yaitu pertama, 

apabila guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ingin menguatkan 

karakter disiplin siswa dalam pembelajaran PPKn yaitu membiasakan diri masuk 

kelas tepat waktu, membiasakan mematuhi aturan, menggunakan pakaian sesuai 

dengan ketentuan, dan melaksanakan tugas-tugas kelas yang menjadi tanggung 

jawabnya. Kedua, apabila guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ingin 

menguatkan karakter disiplin siswa dalam pembelajaran PPKn dengan beberapa 

faktor pendukung dan penghambat yaitu adanya control kepala sekolah, 

keterlibatan orang tua dan sekolah, dan kesadaran siswa. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Althof, Wolfgang dan Berkowitz. 2006.“Moral education and character education: 

their relationship and roles in citizenship education”.Journal of Moral 

Education.Vol. 35, No. 4, December 2006, pp. 495–518.(https://scholar.goo 

gle.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=international+education+goals+

in+the+context+of+character+formation&btnG=).diakses pada kamis, 04 

Juli 2019 WIB. 

 

Aqib, Zainal & Sujak. 2012. Panduan dan Aplikasi Pendidikan Karakter. 

Bandung: Yrama Widya.  

 

Berkowitz, Marvin W. 2002.”The Science of Character Education”.Bringing in a 

new era in character education. (https://scholar.google.  co.id/scholar?q= re 

la te d:f6qAcStslds J:scholar.google .com/&scioq=student +charac ter&hl 

=id&as_sdt=0,5). diaksespada hari Rabu, 03 Juli 2019 pukul 21:21 WIB. 

 

Dessy, Fatimah Nur. 2014. “Pembentukan Karakter Disiplin Melalui 

Pembelajaran PPKn Di SMA Negeri 4 Kota Madiun” Skripsi S-1. Surakarta: 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Uneversitas Sebelas Maret. 

Diakses pada hari Senin, 25 Maret 2019 pukul 11:23. 

https://eprints.uns.ac.id/20230/ 

 

Fitriana, Lia. 2015. “Pendidikan Karakter Disiplin Dalam Kegiatan 

Ekstrakulikuler Di SMA Negeri 2 Surakarta”. Skripsi S-1. Surakarta: 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

https://eprints.uns.ac.id/20230/


12 

 

Surakarta. http://v1.eprints.ums.ac.id/archive/etd/65586/8/0/. Diakses pada 

hari Selasa, 9 April 2019, pukul 23:54 WIB. 

 

Gunawan, Heri. 2012. Pendidikan Karakter dan Implementasi. Bandung: 

Alfabeta. 

 

Kamus Besar bahasa indonesia (KBBI). Online. Diakses pada Rabu, 11 maret 

2019. pukul 00: 26 WIB. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembentukan. 

 

Kementrian Pendidikan Nasional. 2010. Pengembangan Pendidikan Budaya dan 

Karakter Bangsa. Jakarta: Pemerintahan Republik Indonesia. 

 

Khalsa, Siri Nam S. 2007. Pengajaran Disiplin dan Harga Diri: Strategi, 

Anekdot, dan Pelajaran Efektif untuk Keberhasilan Manajemen Kelas. 

Jakarta: Indeks. 

 

Koesoema, Doni. 2011. Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman 

Global. Jakarta: Grasindo. 

 

RI. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Jakarta: Indonesia. 

 

Rusmono. 2012. Strategi Pembelajaran Problem Based Learning untuk 

Meningkatkan Profesionalitas Guru. Bogor: Ghalia Indonesia. 

 

Sina, Marhaban. 2017. “Penanaman Nilai Disiplin di SD Muhammadiyah 5 

Surakarta tahun ajaran 2016/2017”. Skripsi S-1. Surakarta: Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

http://v1.eprints.ums.ac.id/archive/etd/58344/12/1. Diakses pada hari Senin, 

25 Maret 2019 pukul 1:08 WIB. 

 

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: 

Remaja Rosdakarya. 

Tohirin. 2012. Metode Penelitian Kualitatif  dalam Pendidikan dan Bimbingan 

Konseling. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

 

Utari, Dian Tri. 2016. “Pendidikan Karakter Disiplin pada Siswa Di SMP Negeri 

2 Sumpiuh Kabupaten Banyumas”. Skripsi S-1. Purwokerto: Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

http://v1.eprints.ump.ac.id/archive/etd/58388/24/1. Diakses pada hari Senin, 

25 Maret 2019 pukul 00:35 WIB. 

http://v1.eprints.ums.ac.id/archive/etd/65586/8/0/
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembentukan
http://v1.eprints.ums.ac.id/archive/etd/58344/12/1
http://v1.eprints.ump.ac.id/archive/etd/58388/24/1

