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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Guru 

a. Pengertian Guru 

Guru dalam bahasa jawa, diistilahkan dengan “di gugu dan 

di tiru”. Kata “di gugu” berarti diikuti nasehat-nasehatnya. 

Sedangkan “di tiru” diartikan dengan diteladani tindakannya. 

Menurut Atang (2017:6) menyatakan guru merupakan jabatan atau 

profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan 

ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang 

kependidikan. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Pasal 1 ayat (1) 

menjelaskan bahwa guru adalah pendidik professional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia 

dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas bahwa guru adalah 

seseorang yang mempunyai jabatan atau profesi mengajar, dan 

profesi hanya dilakukan oleh seseorang yang telah menempuh 

bidang kependidikan. 
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b. Tugas Guru 

Menurut Sagala (2009:11) menjelaskan adapun tugas guru 

sangat banyak baik yang terkait dengan kedinasan dan profesinya di 

sekolah. Seperti mengajar dan membimbing para muridnya, 

memberikan penilaian hasil belajar peserta didiknya, 

mempersiapkan administrasi pembelajaran yang diperlukan, dan 

kegiatan lain yang berkaitan dengan pembelajaran. Sedangkan 

menurut pendapat Moh. User (2017:6-7) tugas guru dikelompokkan 

menjadi 3 jenis, yaitu tugas dalam bidang profesi, tugas dalam 

bidang kemanusiaan, dan tugas kemasyarakatan. 

1) Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan 

melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan 

nilai-nilai hidup; mengajar berarti meneruskan dan 

mengembangkan IPTEK; melatih berarti mengembangkan 

ketrampilan-ketrampilan pada siswa. 

2) Tugas guru dalam bidang kemanusiaan meliputi bahwa guru di 

sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. 

Ia harus menarik simpati sehingga ia menjadi idola para 

siswanya. 

3) Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan tidaklah terbatas, guru 

pada hakekatnya merupakan komponen yang strategis yang 

memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan gerak 

maju kehidupan bangsa. Bahkan keberadaan guru merupakan 

faktor penting yang tidak mungkin digantikan oleh komponen 

manapun dalam kehidupan bangsa sejak dulu, terlebih lagi pada 

era kontemporer ini. 

Melihat pendapat tersebut di atas bahwa ketiga tugas guru 

tersebut tidak dapat berdiri sendiri, ketiga tugas guru tersebut harus 

seimbang dan dilaksanakan secara bersama-sama, antara tugas yang 

satu dengan tugas yang lainnya harus saling mendukung sehingga 
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tugas guru dapat dikerjakan dengan baik. Dengan demikian, tugas 

guru tidak hanya mengajar saja, guru juga harus bisa menjadi orang 

tua kedua bagi peserta didiknya, dimana seorang guru harus 

bertanggung jawab atas sikap dan perilaku peserta didiknya. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas bahwa untuk 

melaksanakan tugas guru yang meliputi mendidik, mengajar, dan  

melatih peserta didik, serta mempersiapkan kegiatan yang berkaitan 

dengan pembelajaran, guru juga memiliki tugas penting lainnya 

yaitu harus mempunyai sikap dan perilaku yang baik dan patut untuk 

diteladani sehingga membangun kepribadian bagi peserta didiknya. 

c. Peran Guru 

Tugas dan peran guru tidak terbatas di masyarakat, bahkan 

guru memiliki peran yang penting dalam menentukan kemajuan 

dalam kehidupan bangsa. Seorang guru memiliki peran mengajar 

dan mendidik peserta didiknya, juga berperan untuk membantu 

peserta didik dalam mengembangkan keterampilan serta 

pengetahuan peserta didik.  

Peranan guru sangat penting dalam pendidikan. Baik 

buruknya suatu pendidikan dipengaruhi oleh bagaimana seorang 

guru dapat menyampaikan atau mengajarkan ilmu pengetahuan serta 

nilai-nilai kehidupan yang mampu membawa peserta didik 

mewujudkan cita-citanya, baik untuk dirinya, keluarga, masyakarat 

dan bangsanya (Mursalin dkk, 2017:106). 
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Kemudian Paul Suparno (Syarif, 2017:87) berpendapat 

bahwa peran guru itu terdiri atas: 

1) Memberikan dorongan untuk belajar secara teratur. 

2) Membina perilaku. 

3) Memberikan contoh yang baik kepada siswa. 

Menurut Mulyasa (Mursalin dkk, 2017:106) Guru sangat 

berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk 

mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Tak ada guru, tidak 

ada pendidikan, tidak ada pendidikan, tidak ada proses pencerdasan, 

tanpa proses pencerdasan yang bermakna, statemen ini bermakna 

bahwa proses peradaban dan pemanusiaan akan lumpuh tanpa 

kehadiran guru dalam mentransformasikan proses pembelajaran 

anak bangsa. 

Berdasarkan pendapat tersebut diatas bahwa guru berperan 

memberikan dorongan untuk rajin belajar, membina perilaku atau 

tingkah laku, dan memberikan contoh atau teladan yang baik bagi 

peserta didik dalam mewujudkan cita-cita atau tujuan hidupnya 

secara optimal. 

2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan 

pendidikan yang mengarah pada terbentuknya warga negara yang 

baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 

Menurut John J. Cogan (Winarno, 2014:4) membedakan istilah 
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pendidikan kewarganegaraan (Bahasa Indonesia) dalam dua 

pengertian, yaitu sebagai berikut: 

Civic education adalah pendidikan kewarganegaraan dalam 

pengertian sempit, yaitu sebagai bentuk pendidikan formal, seperti 

mata pelajaran, mata kuliah, atau kursus di lembaga sekolah, 

universitas, atau lembaga formal lain. Sedangkan citizenship 

education mencakup tidak hanya sebagai bentuk formal pendidikan 

kewarganegaraan, tetapi bentuk-bentuk informal dan non formal 

pendidikan kewarganegaraan. Citizhenship education adalah 

pengertian pendidikan kewarganegaraan yang generic (umum) dan 

dalam arti luas. Pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian yang 

luas seperti “citizhenship education” atau “education for 

citizhenship” mencakup pendidikan kewarganegaraan di dalam 

lembaga pendidikan formal (dalam hal ini sekolah dan dalam 

program pendidikan guru) dan di luar sekolah baik yang berupa 

program penataran atau program lainnya yang sengaja dirancang 

atau sebagai dampak pengiring dari program lain yang berfungsi 

memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warga 

negara yang cerdas dan baik. 

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Zamroni (Tukiran 

Taniredja, 2015:3) adalah sebagai berikut: 

Pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga 

masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui 

aktifitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa 

demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling 

menjamin hak-hak warga masyarakat. Demokrasi adalah suatu 

learning process yang tidak dapat begitu saja meniru dan 

mentransformasikan nilai-nilai demokrasi. Selain itu, Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga 

pendidikan dimana seseorang memperlajari orientasi, sikap dan 

perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki political 

knowledge, awareness, attitude, political efficacy dan political 

participation, serta kemampuan mengambil keputusan politik secara 

rasional dan menguntungkan bagi dirinya juga bagi masyarakat dan 

bangsa. 

Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi dijelaskan bahwa: 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami 

dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk 
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menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter 

sebagaimana yang telah tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas bahwa mata pelajaran 

PPKn dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi warga 

negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter, serta tidak hanya 

memahami hak-hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu 

melaksanakannya. Jadi, mata pelajaran PPKn merupakan suatu mata 

pelajaran baik dalam bentuk pendidikan formal, non formal, maupun 

informal, yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik 

menjadi warga negara yang cerdas dan baik yaitu warga negara yang 

sadar akan hak dan kewajibannya. 

b. Maksud dan Tujuan PPKn 

Menurut Muhaimin (Tukiran Taniredja dkk, 2017:5), PKn 

haruslah diperkaya dengan tukar pikiran hingga silang pendapat 

sengit sekalipun tentang isu penting dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena kelemahan pokok 

yang sekarang nampak dalam skala nasional adalah rendahnya 

kemampuan mengelola konflik antar individu maupun antar 

kelompok. 

Apabila dikaitkan dengan pendidikan demokrasi menurut 

Winataputra (Tukiran Taniredja, 2017:6) bahwa secara umum, PKn 

bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara 

Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan setiap individu, memiliki 

wawasan, watak serta keterampilan intelektual dan sosial yang 
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memadai sebagai warga negara. Dengan demikian, setiap warga 

negara dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab 

dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara 

Indonesia serta dunia. 

Menurut Azis Wahab (2011:311-312) menyatakan bahwa 

tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga 

negara yang baik (to be good citizens). Lebih lanjut dikemukakan 

pula bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang 

mematuhi dan melaksanakan hukum serta aturan dan ketentuan 

perundang-undangan dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak 

merusak lingkungan, tidak mencemari air dan udara di sekitarnya 

serta memelihara dan memanfaatkan lingkungannya secara 

bertanggung jawab. 

Cakupan materi PKn yang begitu luas inilah yang sering 

membingungkan masyarakat umum bahkan kalangan komunitas 

PKn sendiri. Untuk membantu pemahaman para praktisi khusunya 

guru, Numan Somantri (Azis Wahab, 2011:312) pernah 

mengemukakan bahwa tujuan PKn hendaknya dirinci dalam tujuh 

kurikuler yang meliputi: (1) Ilmu pengetahuan, yang mencakup 

fakta, konsep, dan generalisasi; (2) Keterampilan intelektual, dari 

keterampilan sederhana sampai keterampilan kompleks, dari 

penyelidikan sampai kesimpulan yang sahih, dari berpikir kritis 

sampai berpikir kreatif; (3) Sikap, meliputi nilai, kepekaan, dan 

perasaan; dan (4) Keterampilan sosial. 
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Selanjutnya Azis Wahab (2011:315) menyatakan bahwa 

tujuan PKn mengacu pada standar isi mata pelajaran PKn 

sebagaimana yang tercantum dalam lampiran permendiknas nomor 

22 tahun 2006. Tujuan PKn untuk jenjang SD, SMP, dan SMA tidak 

berbeda. Semuanya berorientasi pada pengembangan 

kemampuan/kompetensi peserta didik yang disesuaikan dengan 

tingkat perkembangan kejiwaan dan intelektual, emosional, dan 

sosialnya. Secara rinci, mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut. 

1) Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan. 

2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan 

bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi. 

3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk 

diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar 

dapat hidup bersama dengan berbangsa-bangsa lainnya. 

4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia 

secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas bahwa maksud dan 

tujuan PPKn adalah untuk membentuk dan mengembangkan potensi 

dalam diri peserta didik menjadi warga negara yang baik yaitu warga 
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negara yang patuh terhadap hukum, serta warga negara yang cerdas 

yaitu ikut berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam 

dimensi masyarakat. 

c. Peran Guru PPKn 

1) Kompetensi Guru PPKn 

Kompetensi menurut Cowell (Winarno, 2014:44) 

diartikan sebagai suatu keterampilan atau kemahiran yang 

bersifat aktif. Sedangkan menurut Tukiran Taniredja, dkk 

(2016:71) menyatakan bahwa kompetensi diartikan pemilikan, 

penguasaan, ketrampilan dan kemampuan yang dituntut jabatan 

seseorang, maka seorang guru harus menguasai kompetensi 

guru, sehingga dapat melaksanakan kewenangan 

profesionalnya. Kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang 

No. 14 tahun 2005 Pasal 1 ayat (10) tentang Guru dan Dosen 

menyebutkan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan 

dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. 

Berdasar Undang-Undang No. 14 tahun 2005 Pasal 8 

menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Kemudian Undang-Undang No. 14 tahun 2005 Pasal 

10 ayat (1) menyatakan bahwa Kompetensi guru sebagaimana 
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dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas bahwa 

kompetensi adalah suatu keterampilan atau kemahiran yang 

harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang guru dalam 

melaksanakan kewenangan profesionalannya.  

Guru mata pelajaran harus memiliki kompetensi-

kompetensi tersebut, termasuk Guru PPKn yang memiliki peran 

dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta didik di sekolah. 

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru PPKn dalam 

melaksanakan perannya tersebut, yaitu sebagai berikut: 

a) Kompetensi Pedagogik 

Menurut Winarno (2014:58) bahwa seorang guru 

PKn harus memiliki kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran 

PKn. Selanjutnya menurut Tukiran Taniredja dkk (2016:75) 

menyatakan sebagai berikut: 

Pedagogik adalah ilmu mendidik, yang mencakup didaktik 

dan metodik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta 

didik yang di dasarkan pada ilmu mendidik. Seorang guru 

yang telah mempunyai ilmu pendidikan (landasan 

kependidikan) di samping mengusai bidang studi tertentu 

yang diampunya, mengusai metode pembelajaran, dan 

mengusai berbagai pendekatan pembelajaran. 
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Menurut ketentuan dalam undang-undang (Winarno, 

2014:45) yang dimaksud kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas bahwa 

kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang dimiliki 

seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta 

didik. Jadi dalam kompetensi pedagogik, guru PPKn harus 

mengelola pembelajaran dengan baik, agar peserta didik 

dapat dengan mudah menangkap dan memahami apa yang 

telah di sampaikan. Serta peserta didik dapat menjadi warga 

negara yang cerdas dan baik yaitu warga negara yang 

memiliki kesadaran terhadap hukum yang berlaku di sekolah. 

b) Kompetensi Kepribadian 

Menurut Yusuf dan Nurihsan (Tukiran Taniredja dkk, 

2016:79) bahwa kata kepribadian digunakan untuk 

menggambarkan tiga hal yaitu (1) identitas diri, jati diri 

seseorang; (2) kesan umum seseorang tentang diri anda atau 

orang lain; (3) fungsi-fungsi kepribadian yang sehat atau 

bermasalah, seperti dia baik, dia pendendam. 

Kemudian kepribadian menurut Zakiah Darajat 

(Sagala, 2009:33) menyatakan sebagai berikut: 

Disebut sebagai sesuatu yang abstrak, sukar dilihat secara 

nyata, hanya dapat diketahui lewat penampilan, tindakan, 

dan ucapan ketika menghadapi suatu persoalan, atau melalui 

atsarnya saja. Kepribadian mencakup semua unsur, baik 

fisik mapun psikis. Sehingga dapat diketahui bahwa setiap 
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tindakan dan tingkah laku seseorang merupakan cerminan 

dari kepribadian seseorang. 

Kompetensi kepribadian menurut ketentuan dalam 

undang-undang (Winarno, 2014:45) bahwa kemampuan 

kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan 

berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas bahwa 

kompetensi kepribadian adalah suatu kemampuan 

kepribadian yang dapat diketahui melalui penampilan, 

tindakan dan ucapan yang baik, yang dimiliki oleh guru, 

sehingga menjadi contoh teladan bagi peserta didik. Jadi 

dalam kompetensi kepribadian, guru PPKn berperan yaitu 

memberikan contoh teladan dari penampilan dan perilaku 

yang baik tentang kesadaran hukum terhadap tata tertib yang 

ada di sekolah, sehingga peserta didik melihat dan 

menerapkan kepribadian guru PPKn kepada diri individunya. 

c) Kompetensi Sosial 

Terdapat sedikitnya tujuh kompetensi sosial yang 

harus dimiliki guru agar dapat berkomunikasi dan bergaul 

secara efektif, baik di sekolah maupun di masyarakat. 

Ketujuh kompetensi tersebut meliputi: (1) memiliki 

pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama; 

(2) memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi; (3) 

memiliki pengetahuan tentang inti demkrasi; (4) memiliki 
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pengetahuan tentang estetika; (5) memiliki apresiasi dan 

kesadaran sosial; (6) memiliki sikap yang benar terhadap 

pengetahuan dan pekerjaan; dan (7) setia terhadap harkat dan 

martabat manusia (Mulyasa dalam Tukiran, 2016:81).  

Menurut ketentuan dalam undang-undang (Winarno, 

2014:45) yang dimaksud kompetensi sosial adalah 

kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi 

secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, 

orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat diketahui 

bahwa kompetensi sosial adalah suatu kemampuan yang 

harus dimiliki oleh guru untuk berkomunikasi dengan orang 

lain. Jadi dalam kompetensi sosial ini, guru PPKn harus 

mampu berkomunikasi dengan baik kepada peserta didiknya, 

agar peserta didik dapat memahami apa yang guru PPKn 

telah sampaikan. 

d) Kompetensi Profesional 

Menurut Sagala (2009:39) menyatakan bahwa 

sebagai seorang professional guru harus memiliki 

kompetensi keguruan yang cukup. Kompetensi keguruan itu 

tampak pada kemampuannya menerapkan sejumlah konsep, 

asas kerja sebagai guru, mampu mendemonstrasikan 

sejumlah strategi maupun pendekatan pengajaran yang 
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menarik dan interaktif, disiplin, jujur, dan konsisten. 

Sedangkan menurut Tukiran Taniredja (2016:74) 

menyatakan sebagai berikut: 

Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang 

menuntut keahlian (expertise) para anggotanya. Pekerjaan 

profesi tidak dapat dilakukan sembarang orang yang tidak 

terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan 

pekerjaan itu. Kemampuan professional mencakup (1) 

penguasaan materi pelajaran; (2) penguasaan penghayatan 

atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan; dan 

(3) penguasaan proses-proses pendidikan. 

Sesuai standar kompetensi dan kompetensi inti guru 

mata pelajaran, hal ini yang membedakan kompetensi 

professional guru PPKn dengan guru mata pelajaran lainnya 

adalah kemampuan guru PPKn untuk menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung 

PPKn (Winarno, 2014:63). Selanjutnya menurut ketentuan 

dalam undang-undang (Winarno, 2014:45) yang dimaksud 

kompetensi professional ini dapat dimaknai sama dengan 

kompetensi akademik. 

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa kompetensi 

professional adalah suatu kemampuan dalam menguasai 

materi pelajaran, dan mengusai kompetensi kependidikan 

dan keguruan yang dimiliki guru. Jadi dalam kompetensi 

professional, guru PPKn harus menguasai materi tentang 

kesadaran hukum, sehingga guru PPKn memiliki peran 
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dalam menyampaikan pengetahuan kesadaran hukum 

khususnya tata tertib sekolah kepada peserta didik. 

Menurut Rusman (2013:23-24) apabila guru telah 

memiliki keempat kompetensi tersebut di atas, maka guru 

tersebut telah memiliki hak professional karena ia telah jelas 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a) Mendapat pengakuan dan perlakuan hukum terhadap batas 

wewenang keguruan yang menjadi tanggung jawabnya. 

b) Memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-langkah 

interaksi edukatif dalam batas tanggung jawabnya dan ikut 

serta dalam proses pengembangan pendidikan setempat. 

c) Menikmati teknis kepemimpinan dan dukungan 

pengelolaan yang efektif dan efisien dalam rangka 

menjalankan tugas sehari-hari. 

d) Menerima perlindungan dan penghargaan yang wajar 

terhadap usaha-usaha dan prestasi yang inovatif dalam 

bidang pengabdiannya. 

e) Menghayati kebebasan mengembangkan kompetensi 

profesionalnya secara individual maupun secara 

institusional. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas 

mengenai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan kompetensi professional yaitu bahwa 
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guru PPKn berperan mengelola pembelajaran dengan baik, agar 

peserta didik dapat menjadi warga negara yang cerdas dan baik 

yaitu warga negara yang memiliki kesadaran terhadap hukum. 

Selanjutnya guru PPKn harus menguasai materi, khususnya 

tentang kesadaran hukum, sehingga guru PPKn memiliki peran 

dalam menyampaikan pengetahuan kesadaran hukum terhadap 

tata tertib di sekolah kepada peserta didik. Kemudian guru PPKn 

harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada peserta 

didiknya, agar peserta didik saat diberi pengetahuan, di nasehati 

atau dihimbau dapat memahami apa yang guru PPKn telah 

sampaikan. Serta guru PPKn merupakan contoh teladan dari 

penampilan dan perilaku yang baik untuk peserta didiknya, 

sehingga peserta didik melihat dan menerapkan kepribadian 

guru PPKn kepada diri individunya. Penguasaan kompetensi ini 

akan memberikan kontribusi dan memberi dukungan bagi 

keberhasilan guru dalam menjalankan profesinya sebagai guru. 

d. Sejarah Perkembangan PKn di Indonesia 

Kerangka sistemik yang dimaksud adalah “istilah teknis yang 

digunakan, pendekatan yang dikembangkan, dan jumlah jam 

perminggu, baik untuk pendidikan dasar maupun pendidikan 

menengah” (Kerr dan Winataputra, 2012:94). Secara historis 

epistemologis dan pedagogis, seperti diangkat oleh Winataputra 

(2012:94) pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sebagai 
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program kurikuler dimulai dengan diintroduksinya mata pelajaran 

Civics dalam kurikulum SMA tahun 1962 yang berisikan materi 

tentang pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 

1945 (Dept, P&K, dalam Winataputra, 2012:94). Pada saat itu, mata 

pelajaran Civics atau kewarganegaraan, pada dasarnya berisikan 

pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu sejarah, 

geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak 

asasi manusia, dan pengetahuan tentang Perserikatan Bangsa-

Bangsa (Soemantri dalam Winataputra, 2012:94). Istilah Civics 

tersebut secara formal tidak dijumpai dalam Kurikulum tahun 1957 

maupun dalam Kurikulum tahun 1946. Namun secara materiil dalam 

Kurikulum SMP dan SMA tahun 1957 terdapat mata pelajaran tata 

negara dan tata hukum, dan dalam kurikulum 1946 terdapat mata 

pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan 

pengetahuan mengenai pemerintah. 

Kemudian dalam Kurikulum tahun 1968 dan 1969 istilah 

civics dan pendidikan kewargaan negara digunakan secara bertukar-

pakai (interchangeably). Misalnya dalam Kurikulum SD 1968 

digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang dipakai 

sebagai nama mata pelajaran, yang di dalamnya tercakup sejarah 

Indonesia, geografi Indonesia, dan civics (diterjemahkan sebagai 

pengetahuan kewargaan negara). Dalam kurikulum SMP 1968 

digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang berisikan 
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sejarah Indonesia dan Konstitusi termasuk UUD 1945. Sedangkan 

dalam kurikulum SMA 1968 terdapat mata pelajaran Kewargaan 

Negara yang berisikan materi, terutama yang berkenaan dengan 

UUD 1945. Sementara itu dalam Kurikulum SPG 1969 mata 

pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yang isinya terutama 

berkenaan dengan sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan 

kemasyarakatan dan hak asasi manusia. (Dept, P&K, dalam 

Winataputra, 2012:95). 

Selanjutnya dalam Kurikulum 1975 istilah Pendidikan 

Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila 

(PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan 

dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. 

Perubahan ini sejalan dengan misi pendidikan yang diamanatkan 

oleh Tap. MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan 

mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan Sekolah 

Kejuruan. Mata pelajaran PMP ini terus dipertahankan baik istilah 

maupun isinya sampai dengan berlakunya Kurikulum 1984 yang 

pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975 

(Depdikbud dalam Winataputra, 2012:95). 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang 

Sistim Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya muatan 

kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai 

bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis dan jenjang 
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pendidikan (Pasal 39), Kurikulum Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah tahun 1994 mengakomodasikan misi baru pendidikan 

tersebut dengan memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn. Berbeda dengan 

kurikulum sebelumnya, Kurikulum PPKn 1994 mengorganisasikan 

materi pembelajarannya bukan atas dasar rumusan butir-butir nilai 

P4, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan 

sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan 

spiral meluas atau spiral of concept development (Taba dalam 

Winataputra, 2012:96). Pendekatan ini mengartikulasikan sila-sila 

Pancasila dengan jabaran nilainya untuk setiap jenjang pendidikan 

dam kelas serta catur wulan dalam setiap kelas. 

Sesuai dengan Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang 

GBHN Pendidikan Pancasila mencakup pendidikan Pedoman 

Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral 

Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan bangsa serta unsur-unsur 

yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan 

nilai-nilai kejuangan khususnya nilai-nilai 1945 kepada generasi 

muda. Dari situ dapat dilihat bahwa Pendidikan Pancasila memiliki 

dimensi pendidikan ideologi, pendidikan nilai dan moral, dan 

pendidikan kejuangan (Winataputra, 2012:96). 

Tahun 1947 dalam kurikulum atau Rencana Pelajaran 

Sekolah Rakyat, walaupun hakikat tujuan membentuk warga negara 
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yang cerdas, demokratis, dan religius itu sudah ditegaskan, ternyata 

tidak diwadahi oleh mata pelajaran khusus dengan nama semacam 

kewarganegaraan, tapi tampaknya diwadahi oleh mata pelajaran 

Didikan Budi Pekerti mulai kelas I s/d VI, dan Pendidikan Agama 

mulai kelas I s/d VI. Di dalam kurikulum SMP tahun 1962 juga 

hanya diwadahi oleh Budi Pekerti yang diintegrasikan kedalam 

semua mata pelajaran dan usaha sekolah, mata pelajaran Agama 

yang diatur oleh Kementrian Agama, dan Kelompok Pengetahuan 

Sosial yang mencakup Ilmu Bumi dan Sejarah. Sedangkan di dalam 

kurikulum SMA tahun 1950/1951, kelihatannya diwadahi oleh mata 

pelajaran Tata Negara, Sejarah, dan Ilmu Bumi. (Djojonegoro dalam 

Winataputra, 2012:100). 

Pada tahun 1954 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 

tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di 

Sekolah, yang pada dasarnya merupakan pemberlakuan kembali UU 

No 4 tahun  1950 di seluruh wilyah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dalam kurun waktu berlakunya undang-undang tersebut 

terbit Keputusan Presiden RI No. 145 Tahun 1965, yang isinya 

antara lain menetapkan tujuan pendidikan nasional untuk 

“…melahirkan warga negara sosialis, yang bertanggungjawab atas 

terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur 

baik spiritual maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila 

(Djojonegoro dalam Winataputra, 2012:100). Tujuan tersebut, 
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tampaknya ambivalen karena menekankan pada pengembangan 

warga negara sosialis, dan yang berjiwa Pancasila, dan memberi 

indikasi masuknya paham komunisme, yang memang pada saat itu 

masuk melalui PGRI non-vak sentral yang beraliran kiri 

(Winataputra, 2012:100). 

 Keadaan ini berlangsung terus sampai tumbangnya 

pemerintah Orde Lama dan lahirnya pemerintah Orde Baru, yang 

kemudian menerbitkan Kurikulum SD tahun 1968, dan Kurikulum 

SMP dan SMA tahun 1969. Dalam kurikulum SD 1968 muncul mata 

pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yang mencakup Ilmu Bumi 

dan sejarah Indonesia, dan Civics (Pengetahuan Kewargaan Negara), 

dan dalam Kurikulum SMP dan SMA muncul mata pelajaran 

Kewargaan Negara. Mata pelajaran tersebut, serta merta diisi dengan 

materi UUD 1945, Ketetapan MPRS/MPR, serta dokumen resmi 

lainnya dengan misi utama untuk meningkatkan pemahaman 

terhadap UUD 1945 serta berbagai ketetapan MPRS/MPR. Keadaan 

tersebut berlangsung sampai berlakunya Kurikulum SD, SMP, 

SMA, SPG tahun 1975/1976 (Winataputra, 2012:100). 

Kondisi belum berkembangnya paradigma civic education 

untuk Indonesia, pada tahun 1975/1976 muncul mata pelajaran 

Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang visi dan misinya 

berorientasi pada value inculcation dengan muatan nilai-nilai 

Pancasila dan UUD 1945. Kondisi ini bertahan sampai 

disempurnakannya Kurikulum PMP tahun 1975/1976 menjadi 
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Kurikulum PMP tahun 1984, dengan visi dan misi yang sama namun 

dengan muatan baru Pedoman Pemahaman, Penghayatan, dan 

Pengamalan Pancasila (P4) atau Eka Prasetya Pancakarsa, dengan 

36 butir nilai Pancasila sebagai muatannya. Namun demikian visi 

dan misinya masih kental dengan value inculcation, yang pada 

dasarnya merupakan improvisasi dari unavoidable indoctrination 

(Winataputra, 2012:101). 

Catatan yang perlu, adalah dengan berubahnya Pendidikan 

Kewargaan Negara (PKN) menjadi Pendidikan Moral Pancasila 

(PMP) baik menurut Kurikulum tahun 1975/1976 maupun 

Kurikulum tahun 1984, pengembangan civic virtue dan civic culture 

dalam praksis demokrasi, yang seyogyanya menjadi jati diri PKN, 

berubah menjadi pendidikan perilaku moral, yang dalam 

kenyataannya lepas dari konteks pendidikan cita-cita, nilai dan 

konsep demokrasi. Hal ini terjadi, seperti juga pada perubahan 

kurikulum 1968 menjadi kurikulum 1975, antara lain karena belum 

berkembangnya paradigma civic education yang menlandasi dan 

memandu pengembangan kurikulumnya (Winataputra, 2012:101). 

Keadaan itu ternyata terus berlanjut sampai berubahnya 

Kurikulum PMP 1984 menjadi Kurikulum Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) tahun 1994, yang walaupun namanya 

mencakup kajian pendidikan Pancasila dan pendidikan 

kewarganegaraan sesuai dengan Undang-Undang No 2 tahun 1989, 

tetapi karakteristik kurikulernya sangat kental dengan pendidikan 
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moral Pancasila, yang didominasi oleh proses value inculcation dan 

knowledge dissemination (Winataputra, 2012:102). 

Sekali lagi disitu ditemukan bahwa dalam Kurikulum PPKn 

1994, nuansa paradigmatik civic education-nya belum terasa. Oleh 

karena itu dapat dikatakan bahwa PPKn 1994, secara paradigmatik 

sesungguhnya masih sama dengan PMP sebelumnya. Dari situ dapat 

dipahami, mengapa perilaku demokratis yang cerdas dan religius, 

yang menjadi karakteristik civic education dalam masyarakat 

madani, belum sepenuhnya berkembang dalam masyarakat-bangsa 

Indonesia. Hal itu tampak dalam berbagai gejala lawlessness atau 

ketidakpatuhan hukum yang melanda semua lapisan masyarakat-

bangsa Indonesia saat ini. Sepertinya pendidikan moral Pancasila 

yang disampaikan melalui PPKn di sekolah dan Penataran P-4 di 

berbagai lapisan masyarakat nyaris tanpa bekas dan tanpa makna 

(meaningless) (Winataputra, 2012:103). 

Sejalan dengan telah terjadinya perubahan paradigma makna 

konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

Indonesia sesuai dengan UUD 1945, telah diundangkan Undang-

Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menggantikan 

Undang-Undang RI No 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas. Khusus 

berkenaan dengan pendidikan kewarganegaraan, di dalam UU 

Sisdiknas No 20 Tahun 2003 tersebut ditegaskan bahwa materi 

kajian pendidikan kewarganegaraan wajib termuat baik dalam 

kurikulum pendidikan dasar dan menengah maupun kurikulum 
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pendidikan tinggi (Pasal 37). Pendidikan kewarganegaraan 

merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan 

warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak 

dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang 

cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamantkan oleh Pancasila 

dan UUD 1945 (BSNP dalam Winataputra, 2012:104). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 maka 

Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional melakukan 

penyusunan standar nasional untuk seluruh mata pelajaran yang ada 

di Indonesia. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut, 

maka terjadi pergantian nama dan kurikulum juga terhadap mata 

pelajaran yang semula Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn) menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi atau yang lebih dikenal dengan 

sebutan KBK pada tahun 2004 (Santoso dalam Arif P. Wibowo dan 

Margi W, 2017:5). 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru yang 

digunakan dalam sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Kurikulum 

2013 memiliki perbedaan dengan kurikulum sebelumnya, yakni 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). Secara yuridis formal Kurikulum 2013 

berpijak pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 

20 Tahun 2003, namun dalam pelaksanaannya didasarkan pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. Perubahan kurikulum tersebut berdampak pula 

terhadap mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia, 

yang semula menggunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan 

atau yang lebih dikenal dengan sebutan PKn berubah kembali 

menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang lebih 

dikenal dengan sebutan PPKn (Arif P. Wibowo dan Margi W, 

2017:6). 

3. Kesadaran Hukum 

a. Pengertian Kesadaran Hukum 

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa 

tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum 

yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat 

maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya 

dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum 

(Ellya Rosana, 2014:3). 

Menurut Sudikno Mertokusumo (Ellya Rosana, 2014:4) 

menyatakan bahwa Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa 

yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya 

tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini 

berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing 

terhadap orang lain. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa kesadaran hukum 

adalah kesadaran dalam diri sendiri kepada hukum tentang apa yang 
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dilakukan atau perbuat atau yang tidak dilakukan atau perbuat 

terhadap orang lain, yang jika melanggar akan mendapat sanksi. 

b. Faktor-Faktor Pengaruh 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. 

Menurut Soerjono Soekanto (2012:217-219) dijelaskan secara 

singkat sebagai berikut: 

1) Pengetahuan tentang ketentuan hukum 

Secara umum, peraturan-peraturan telah sah, maka 

dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas 

dan diketahui umum. Tetapi sering kali terjadi suatu golongan 

tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang 

mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus 

bagi mereka. 

2) Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum 

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan 

hukum, berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan 

dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat 

pemahaman yang tertentu ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga 

masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu 

dengan sendirinya mematuhinya, tetapi juga perlu diakui bahwa 

orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum ada 

kalanya cenderung untuk mematuhinya. 

3) Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum 

Peran Guru Pendidikan…, Arikta Mufti Irfa Asmala, FKIP UMP, 2019



35 
 

35 
 

Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan 

hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau 

perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar 

warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan 

pada system nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin 

menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan 

mereka terjamin pemenuhannya. 

4) Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum 

Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur 

kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan 

para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-

nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan 

apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, 

dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah 

kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-

bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan 

hukum. ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum 

disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin 

memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok 

atau pimpinan karena kepentingan terlindung, karena cocok 

dengan nilai yang dianutnya. 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas bahwa terdapat faktor 

yang mempengaruhi kesadaran hukum antara lain adalah 
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pengetahuan tentang ketentuan hukum, pengakuan terhadap 

ketentuan-ketentuan hukum, penghargaan terhadap ketentuan-

ketentuan hukum, dan pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-

ketentuan hukum. 

c. Wujud Kesadaran Hukum 

1) Tata Tertib Sekolah 

Menurut Depdikbud (Suradi, 2017:527) pengertian tata 

tertib sekolah adalah aturan atau peraturan yang baik dan 

merupakan hasil pelaksanaan yang konsisten (tatap azas) dari 

peraturan yang ada. Sedangkan Menurut Mulyono (Suradi, 

2017:527) tata tertib adalah kumpulan aturan–aturan yang 

dibuat secara tertulis dan mengikat anggota masyarakat. 

Aturan–aturan ketertiban dalam keteraturan terhadap tata tertib 

sekolah, meliputi kewajiban, keharusan dan larangan–larangan. 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas bahwa tata tertib 

sekolah adalah suatu aturan atau peraturan di sekolah untuk 

mengatur sikap dan tingkah laku, yang harus dipatuhi seluruh 

warga sekolah. Jika terdapat warga sekolah yang tidak patuh 

atau melanggar tata tertib sekolah, maka akan dikenakan sanksi 

atau hukuman. 

2) Indikator Kesadaran Hukum 

Menurut Soerjono Soekanto (2010:164) menyatakan 

bahwa indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk-
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petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum 

tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang 

yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat 

mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran 

hukum.  Menurut Soerjono Soekanto (1982:157), ada empat 

indikator dari kesadaran hukum ini, yaitu: 

a) Pengetahuan Hukum 

Menurut Soerjono Soekanto (1982:157) seseorang 

mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur 

oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum di sini adalah hukum 

tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut 

menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau 

perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. 

Berdasarkan pendapat tersebut diatas bahwa 

pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang tentang 

perilaku yang dilarang atau diperbolehkan oleh hukum, yaitu 

hukum tertulis. Dalam tahap pengetahuan hukum ini, peneliti 

akan mengetahui pengetahuan hukum yang dimiliki peserta 

didik tentang tata tertib sekolah.  

b) Pemahaman Hukum 

Menurut Salman dan Susanto (Melya D. Octavia, 

2014:162), “pemahaman hukum adalah suatu pengertian 

terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu 
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serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang diatur kehidupannya 

oleh peraturan tersebut”. 

Berdasarkan pendapat tersebut diatas bahwa 

pemahaman hukum adalah seseorang yang mengerti 

mengenai isi dan tujuan peraturan hukum tertentu serta 

memiliki manfaat bagi seseorang yang kehidupannya diatur 

oleh peraturan hukum. Peserta didik yang memiliki 

pengetahuan hukum belum tentu memahami isi dan tujuan 

hukum yang berlaku khususnya di sekolah. Artinya peserta 

didik dapat berperilaku, tetapi mungkin tidak menyadari 

apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak dengan peraturan 

hukum, ataupun sebaliknya yaitu peserta didik sadar bahwa 

suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi 

ia tidak mengetahui isi hukum atau hanya memiliki 

pengetahuan sedikit tentang isinya. 

c) Sikap Hukum 

Menurut Soerjono Soekanto (1982:158), merupakan 

suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum 

karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum 

tersebut bermanfaat bagi kehidupaan manusia. Dalam hal ini 

sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. 

Berdasarkan pendapat tersebut diatas bahwa sikap 

hukum adalah anggapan seseorang untuk mengadakan 

penilaian hukum yaitu menerima hukum atau menolak 
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hukum, karena adanya penghargaan atau keinsyafan terhadap 

hukum. Jadi, peserta didik akan memiliki sikap hukum jika 

telah mengetahui dan memahami isi dari suatu peraturan 

hukum, dan dalam sikap hukum peserta didik sudah mulai 

mengapresiasi aturan hukum. 

d) Perilaku Hukum 

Menurut Soerjono Soekanto (1982:159) Artinya di 

mana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator 

perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat 

kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang 

bersangkutan patuh atau taat pada hukum. 

Berdasarkan pendapat tersebut diatas bahwa perilaku 

hukum adalah seseorang yang patuh atau taat pada hukum 

yang berlaku di masyarakat, sehingga apabila perilaku 

seseorang tersebut sudah sesuai dengan hukum, dapat 

dikatakan seseorang ini telah memiliki kesadaran hukum. 

Berdasarkan keempat indikator tersebut di atas 

menunjukkan tingkatan-tingkatan kesadaran hukum di dalam 

perwujudannya. Jika seseorang hanya mengetahui hukum, maka 

seseorang tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran 

hukumnya masih rendah, sedangkan jika seseorang telah 

berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya 

tinggi. 
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B. Penelitian yang Relevan 

1. Peneliti mengambil penelitian yang relevan dengan judul “Peran Guru 

PKn dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Tata 

Tertib Sekolah”, karya Firman Arief Setyawan, 2012. Menyimpulkan 

bahwa peran guru mata pelajaran PKn dalam meningkatkan kesadaran 

hukum siswa terhadap tata tertib yang dilakukan di SMP Negeri 1 Batu 

adalah sebagai pembimbing dan penasihat siswa dalam mematuhi 

peraturan atau tata tertib yang ada, agar siswa tidak melanggar tata tertib 

dan jika melanggar tata tertib yang ada, maka guru selalu memberikan 

nasihat dan mengingatkannya atau memberikan hukuman yang sesuai 

dengan pelanggarannya. Selanjutnya sebagai pengawas siswa dalam 

mematuhi peraturan atau tata tertib yang ada, dan sebagai contoh peranan 

atau model bagi siswa dalam mematuhi peraturan atau tata tertib yang 

ada, contohnya guru selalu berpenampilan sopan, tidak bermain HP pada 

waktu mengajar, dan lain sebagainya. Dengan demikian, guru dijadikan 

teladan bagi siswanya. 

2. Peneliti mengambil penelitian dari skripsi dengan judul “Peran 

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam rangka 

Meningkatkan Kesadaran Mematuhi Tata Tertib Sekolah bagi Peserta 

Didik (Studi Deskriptif Analisis di SMP Muhammadiyah 3 

Purwokerto)”, karya Tiara Nur Aisah Chasan Saputri tahun 2015. 

Menyimpulkan bahwa guru PPKn selalu memberikan keteladanan yang 

baik melalui perbuatan dan tindakan yang baik, melakukan pendekatan 
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kepada peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah. Selain itu, 

membuat buku keterlambatan peserta didik agar mempermudah guru 

dalam mengetahui tingkat pelanggaran peserta didik mengenai kehadiran 

sekolah sehingga mempermudah guru dalam memberikan sanksi sesuai 

dengan banyaknya poin pelanggaran yang diperoleh peserta didik. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Banyaknya pelanggaran terhadap tata tertib sekolah oleh peserta didik 

dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dalam setiap diri individu masing-

masing, mengakibatkan angka jumlah pelanggaran jenis merokok, absensi, 

dan meninggalkan pelajaran cukup tinggi bila dibandingkan dengan 

pelanggaran-pelanggaran lain. 

Hal tersebut menjadikan guru, terutama guru PPKn harus turut serta 

dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta didik agar tidak lagi 

melanggar aturan-aturan yang berlaku di sekolah, terlebih PPKn merupakan 

mata pelajaran yang mendidik warga negara untuk menjadi warga negara 

yang baik. Dalam meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku peserta 

didik terhadap tata tertib, guru PPKn menjalankan perannya sebagai pengajar 

dan pendidik. Dengan menjalankan perannya tersebut, diharapkan akan dapat 

meningkatkan kesadaran hukum peserta didik terhadap tata tertib sekolah di 

SMP Negeri 2 Kalibagor. Di bawah ini merupakan bagan kerangka berpikir, 

sebagai berikut: 
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2.2 Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

Peraturan sekolah atau 

tata tertib sekolah Guru PPKn 
Guru BK (Bimbingan 

Konseling) 

Hasil yang diharapkan adalah 

peserta didik SMP Negeri 2 

Kalibagor dapat meningkatkan 

kesadaran hukum terhadap tata 

tertib di sekolah 

Pengetahuan hukum 

Pemahaman hukum 

Sikap hukum 

Pelanggaran tata tertib sekolah 

oleh peserta didik di SMP Negeri 

2 Kalibagor 

Perilaku hukum Sanksi atau hukuman 
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