
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pendidikan Kewarganegaraan 

1. Hakekat pembelajaran pendidikan kewarganegaraan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sering di sebut 

pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan civic, yang membahas 

tentang kewarganegaraan, moral, norma, hukum, budi pekerti dan lain-

lain. Sejarah pendidikan kewarganegaraan berawal dari usulan UNESCO 

agar setiap Negara Asia Pasifik memberikan bahan ajar yang mengarah 

kepada pembangunan karakter bangsa, Maka salah satu bahan ajar adalah 

pendidikan kewarganegaraan, civic education, civic (Fadil,2013) 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang keilmuan, progam 

kurikuler aktivitas sosial kultural yang bersifat multidimensional. Sifat 

dimensional ini menyebabkan Pendidikan Kewarganagaraan dapat 

disikapi sebagai pendidikan nilai dan pendidikan moral, pendidikan 

kemasyarakatan, pendidikan kebangsaan, pendidikan kewarganegaan, 

pendidikan politik, pendidikan hukum dan haak asasi manusia, serta 

pendidikan demokrasi (Buku Guru kurikulum 2013, 2014:1). 

Di Indonesia arah pembangunan pendidikan kewarganegaraan tidak 

boleh keluar dari landasan idiologi pancasila, landasan konstitusional 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan landasan operasional 

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sisten pendidikan nasional. 

Selain itu, tidak boleh juga keluar dari koridor NKRI dan filosofi Bhineka 
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Tunggal Ika. Itu sebabnya secara terminologi, Pendidikan 

Kewarganegaraan di indonesia digunakan istilah Pendidikan Pancasila 

dan kewarganegaraan. 

Sebagai  mata pelajaran disekolah, pendidikan kewarganegaraan 

telah mengalami perkembangan, baik kemasan maupun substansinya. Hal 

tersebut dapat dilihat dalam subtansi kurikulum. Pendidikan 

Kewarganegaraaan di maksudkan sebagai upaya membentuk peserta didik 

menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaaan dan cinta tanah air 

yang dijiwai oleh  nilai-nilai pancasila. Undang-undang dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhineka Tunggal Ika, dan 

komitmen Negara kesatuan Republik Indonesia (Buku Guru Kurikulum 

2013, 2014:1.) 

2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan kewarganegaraaan 

Tujuan mata pelajaran Kewarganegeraan adalah sebagai berikut ini. 

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan. 

2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggungjawab, dan bertindak 

secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat 

hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. 
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4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia 

secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

Secara khusus, tujuan akhir dari PPKn yang barisikan beberapa 

aspek yang disebutkan diatas agar supaya peserta didik mampu: 

a. Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, 

pemahaman, dan pengalaman nilai dan moral Pancasila secara 

personal social 

b. Memiliki komitmen konstitutional yang ditopang oleh sikap positif 

dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

c. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif serta memiliki semangat 

kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945, semangat Bhineka Tunggal Ika dan komitmen Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

d. Berpartisipasi secara aktif, cerdas dan bertanggungjawab sebagai 

anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga Negara sesuai dengan 

harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha 

Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial budaya. 

Dengan demikian PPKn lebih memiliki kedudukan dan fungsi 

sebagai berikut: 

Penanaman Kedisiplinan Siswa..., Sri Utami, FKIP UMP 2017



a. PPKn merupakan pendidikan nilai, moral/karakter dan 

kewarganegaraan khas Indonesia yang tidak sama sebangun 

dengan civic education di USA, citizenship education di UK, 

talimatul muwatanah di Negara-Negara timur tengah, education 

civicas di Amerika Latin. 

b. PPKn sebagai wahana pendidikan nilai, moral/karakter Pancasila 

dan pembangunan kapasitas psikososial kewarganegaraan 

Indonesia sangat koheren (runtut dan terpadu) dengan komitmen 

pembangunan watak dan peradaban bangsa yang 

betanggungjawab sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU No. 

20 Tahun 2003. 

3. Karakteristik pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan kewarganegaraan Menurut Branson (1999 :4) 

dikelompokan menjadi 3 komponen yaitu : 

a. Komponen pertama yaitu civic knowledge ( Pengetahuan 

kewarganegaraan). Secara rinci materi pengetahuan meliputi 

pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warganegara, hak asasi 

warganegara, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga 

pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintahan 

berdasarkan hukum (rule of law) dan peradilan yang bebas dan tidak 

memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam 

masyarakat. 
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b. Civic Skill meliputi keterampilan intelektual dan keterampilan 

berpartisipasi.contoh keterampilan intelektual adalah keterampilan 

dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya merancang 

dialog dengan DPRD. Contoh keterampilan berpartisipasi adalah 

keterampilan menggunakan hak dan kewajibanya di bidang hukum, 

misalnya segera melapor kepada yang berwajib mengetahui suatu 

kejadian pidana. 

c. Civic Disposition.komponen ini merupakan hal yang paling penting 

dalam mata pelajaran PKn. Pendidikan watak kewarganegaraan dapat 

dipandang sebagai muara dari pengembangan kedua dimensi diatas. 

Berdasarkan rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang standar Nasional Pendidikan antara lain menyatakan bahwa 

kurikulum untuk jenis  pendidikan ini termasuk kedalam jenis pendidikan 

umum, pada jnejang pendidikan menengah, terdiri atas lima kelompok 

mata pelajaran. PKn termasuk dalam kelaompok mata pelajaran 

kewarganegaraan dan kepribadian. Kelompok mata pelajaran ini 

dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik 

akan status, hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara serta peningkatan kualitas dirinya sebagai 

manusia. 

4. Kurikulum dan Materi Pendidikan Kewarganegaraan 

Kurikulum merupakan hal penting yang harus ada dalam dunia 

pendidikan. Dan pelaksanaan dituangkan dalam silabus dan disesuaikan 
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dengan kebutuhan siswa, keadaan sekolah, dan kondisi sekolah atau 

daerah. Dengan demikian, sekolah atau daerah mempunyai cukup 

kewenangan untuk merancang dan menentukan materi ajar, pengalaman 

belajar, dan penilaian hasil pembelajaran. 

Untuk itu, hal yang perlu disiapkan oleh daerah atau sekolah harus 

menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan ( KTSP) atau silabusnya 

dengan cara melakukan penjabaran dan penyesuaian standar isi dan 

standar kompetensi lulusan. 

Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah kurikulum 

operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing masing satuan 

pendidikan. Dalam Peraturan pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan di jalaskan : 

1. Kurikulum dan silabus SD/MI/SLB/Paket A, atau bentuk lain yang 

sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran 

membaca dan menulis, kecakapan berhitung serta kemampuan 

berkomunikasi ( Pasal 6 ayat 6). 

2. Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, 

mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan 

silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar 

kompetensi kelulusan dibawah pengawasan dinas pendidikan 

kabupaten atau kota yang  bertanggung jawab terhadap pendidikan 

untuk TK, SMP, SMA, serta departemen yang menangani urusan 

pemerintahan dibidang agama untuk MI, MTs, MA dan MAK 

(pasal 17 ayat 2) 

3.  Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang kurangnya 

tujuan pembelajaran, matrei pembelajaran, metode pembelajaran, 

sumber pembelajaran, dan penilaian hasil belajar (pasal 20) 

 

 

 Meteri pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan meliputi 

aaspek-aspek sebagai berikut : 
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a. Persatuan, sumpah pemuda dan kesatuan bangsa, meliputi : hidup 

rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai 

bangsa indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, sikap 

positif terhadap negara kesatuan republik indonesia, keterbukaan dan 

jaminan sosial. 

b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi Tata tertib dalam kehidupan 

keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, 

peraturan-paraturaan daerah,norma-norma dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, 

hukum dan peradilan internasional. 

c. Hak asasi manusia meliputi : Hak dan kewajiban anak, hak dan 

kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional 

HAM, Penegakan dan perlindungan HAM. 

d. Kebutuhan warganegara meliputi : hidup gotong royong, Harga diri 

sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan 

mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi 

diri, persamaan kedudukan warganegara. 

e. Konstitusi negara meliputi : Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi 

pertama, kostitusi-konstitusi yang pernah digunakan di indonesia, 

hubungan dasar negara dan konstitusi. 

f. Kekuasaan dan politik meliuti: Pemerintahan desa dan kecamatan, 

pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, demokrasi dan 
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sistem pilitik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem 

pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. 

g. Pancasila meliputi : kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan 

ideologi negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, 

pengamalan  nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, 

pancasila sebagai idiolog negara. 

h. Globalisasi meliputi : Globalisasi dan lingkungannya, Politik luar 

negeri Indonesia di Era Globalisasi. Dampak Globalisasi, Hubungan 

internasional dan organisasi Internasional, dan mengevaluasi 

Globalisasi. 

B. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

1. Prinsip Pembelajaraan Pendidikan Kewarganegaraan. 

Prinsip dasar pembelajaran PKn mengacu pada sejumlah prinsip 

dasar pembelajaran. Menurut Budimansyah (2002:8) Prinsip-prinsip 

pembelajaran tersebut adalah prinsip belajar siswa aktif(Student aktif 

learning), kelompok belajar kooperatif (coperatif learning), pembelajaran 

partisipatorik, dan mengajar yang reaktif(reaktif learning). Keempat 

prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut (Budimansyah, 2002: 8-13). 

a. Prinsip belajar siswa aktif 

Disini aktifitas siswa hampir diseluruh proses pembelajaran, dari 

mulai fase perencanaan di kelas, kegiatan lapangan dan pelaporan. Dalam 

fase perencanaan aktifitas siswa terlihat pada saat mengidentifikasi 

masalah. Setiap siswa boleh menyampaikan masalah yang menarik yang 
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berkaitan dengan materi setelah terkumpul siswa melakukan voting untuk 

memilih satu masalah untuk kajian kelas. Dalam fase kegiatan lapangan 

aktifitas siswa lebih tampak. Dengan berbagai tehnik seperti wawancara, 

penamatan kuisioner dll. Mereka memgmpulkan data untuk menjawab 

permasalahan yang menjadi kajian kelas melalui foto, sketsa dan kliping. 

 

b. Kelompok belajar kooperatif 

Model ini melalui proses pembelajaran kerjasama. Kerjasama yang 

di maksud adalah kerjasama antar siswa dan antar komponen-komponen 

lain disekolah, termasuk kerjasama sekolah dengan orang tua siswa dan 

lembaga terkait. Kerjasama antar siswa terlihat pada saat kelas sudah 

memilih satu masalah untuk bahan kajian bersama. 

c. Pembelajaran partisipatorik 

Melalui model ini siswa belajar sambil melakoni (learning by 

doing) salah satu bentuknya yaitu siswa belajar hidup berdemokrasi.sebab 

dalam tiap langkah model ini memiliki makna yang ada hubungnya 

dengan praktik hidup berdemokrasi. Sebagai contoh pada saat memilih 

masalah untuk kajian kelas memilih makna bahwa siswa dapat 

menghargai dan menerima pendapat yang didukung suara terbanyak. 

d. Reaktive Teaching 

Prinsip ini menekankan bagaimana guru menciptakan srtategi 

belajar agar murid mempuntai motivasi belajar. Oleh karena itu guru 

memahami situasi sehingga materi pembelajaran menarik tidak 
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membosankan guru harus mempunyai sensitivitas yang tinggi untuk 

segera mengetahui apakah kegiatan pembelajaran sudah membosankan 

siswa. Jika hal ini terjadi maka guru harus mencari cara untuk 

menanggulanginya. 

2. Strategi Pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan 

Menurut Sudjana (1989: 147), Strategi mengajar adalah “ Tindakan 

guru melaksanakan rencana mengajar artinya usaha guru dalam 

menggunakan beberapa variabel pengajaran(tujuan,bahan,metode dan alat 

serta evaluasi) agar dapat mempengaruhi para siswa mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan”. Dengan demikian strategi mengajar pada dasarnya 

tindakan nyata dari para guru untuk melaksanakan pengajaran melalui 

cara tertentu yang dinilai lebih efektif dan efisien.  

Selain itu, dalam belajar mengajar juga terdapat empat strayegi dasar 

seperti di kemukakan Djamarah dan zain (2010: 5) yaitu: 

a. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi 

perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang 

diharapkan. 

b. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan 

pandangan hidup masyarakat. 

c. Memilih dan menetapkan prosedur, metode dan tehnik belajar menajar 

yang paling tepat dan efektif. 
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d. Menetapkan norma-norma dan batas minimal dan standar 

keberhasilan sehingga dapat dijadika pedoman oleh guru dalam 

melakukan evaluasi belajar mengajar. 

Bedasarkan hal tersebut maka seorang guru harus mampu 

merencanakan atau mempersiapkan strategi pembelajaran secara cermat 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai hasil yang di 

harapkan. 

3. Metode Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Djahiri (1995/1996: 28) dalam bukunya “Strategi  Pengajaran 

Afektif-Nilai-Moral VCT dan games dalam VCT”, bahwa metode 

merupakan kumpulan sejumlah tehnik. Terdapat beberapa metode dalam 

pembelajaran PKn yang dikemukakan Dahiri (1985: 36), antara lain: 

a. Ceramah (Lecturing) 

Metode ceramah masih sangat diperlukan oleh guru dalam proses 

pembelajaran namun yang harus dihindari adalah penggunaan metode 

ceramah selama satu jam pelajaran penuh dengan memakai pola ceramah 

murni yang naratif dan  monoton.ada beberapa keunggulan metode ini 

antara lain: 

1) Setiap orang memiliki potennsi dan kemahiran untuk ceramah 

2) Membudaya dikalangan perguruan/sekolah 

3) Bersifat praktis mudah murah dan tepat menyampaikan substansi 

sehingga target waktu bisa dikejar. 

4) Tidak membutuhkan persiapan pengembangan media 
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5) Mampu menguasai kelas dalam ukuran bagaimanapun juga. 

6) Bila ada kekeliruan bisa segera diperbaiki. 

b. Metode tanya jawab 

  Metode tanya jawab ini dianggap memiliki kadar cara belajar siswa 

aktif (CBSA) yang tinggi karena pertanyaan akan menggugah dan 

mengundang potensi siswa. 

c. Diskusi dan kelompok belajar 

Ciri khas dari diskusi sebagai pola kegiatan belajar mengajar yakni 

demokratis. Hal ini melibatkan orang banyak seta tidak ada dominasi 

seseorang memiliki indikator CBSA yang tinggi karena meminta daya 

analisis terhadap masalah yang dilontarkan atau tanggapan dan sanggahan 

terhadap orang lain. Bentuk-bentuk diskusi menurut Djahiri (1995/1996: 

58) antara lain: 1) Diskusi kelas. 2) Diskusi kelompok. 3) Diskusi panel. 

4). Seminar. 5). Lokakarya 

d. Metode inkuiri dan perumusan masalah 

Metode ini pada dasarnya sama tetapi dalam metode pemecahan 

masalah hanya sampai pada proses penentuan alternatif 

pemecahan/keputusan, sedangkan inkuiri sampai pada tahapan penetapan 

yang terbaik. Keunggulan kedua metode ini menurut djahiri (1995/1996: 

58) antara lain: 

1. Meningkatkan ketrampilan dan kualitas hasil belajar 

2. Menuntun siswa aktif dalam kehidupan nyata 

3. Membakukan kemahiran analisis dan argumentasi rasional/berlandas 
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4. Mensosialisasikan siswa 

5. Mendayagunakan aneka sumber dan lingkungan belajar 

4. Media Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Djahiri (1995/1996: 31) Mengemukakan bahwa dengan adanya media 

pembelajaran diharapkan dapat berperan untuk: 

1) Menjadi fasilitator proses kegiatan belajar siswa dan peningkatan hasil 

belajar Real 

2) Meningkatkan kadar proses CBSA atau proses kegiatan guru interaktif-

reaktif. 

3) Meningkatkan motivasi belajar atau suasana belajar yang baik. 

4) Meringankan beban tugas guru tanpa mengurangi kelancaran dan 

keberhasilan pengangajaran. 

5) Meningkatkan proses KBM secara efektif, efisien dan optimal. 

6) Menyegarkan KBM. 

Terdapat berbagai jenis media belajar, diantaranya (Harmianto, tt 

:26): 

1. Media Visual : grafik, diagram, chart, began, poster, kartun dan komik. 

2. Media Audial : radio, tape recorder, laboratorium bahasa dan 

sejenisnya. 

3. Projected still media : slide, over head projektor (OHP), in focus dan 

sejenisnya. 

4. Projected motion media : film, televisi, video (VCD, DVD, VTR) 

komputer dan sejenisnya. 
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Penggunaan media dalam KBM hendaknya memperhatikan 

kualifikasi standar kompetensi, kompetensi dasar dan metode 

pembelajaran yang akan di gunakan 

5. Sumber Belajar 

Menurut Winataputra dan ardiwinata (Djamarah dan zain, 2010: 48) 

sumber belajar adalah sebagai “sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai 

tempat dimana Bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar 

seseorang”. Dengan demikian sumber belajar juga diartikan sebagai 

segala tempat atau lingkungan sekitar, benda, dan orang yang 

mengandung informasi dapat digunakan sebagai wahana peserta didik 

untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. 

Roestiyah (Djamarah dan Zain, 2010: 48-49) mengatakan bahwa 

sumber-sumber belajar itu adalah: 

a. Manusia (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat). 

b. Buku/Perpustakaan. 

c. Media Massa (majalah, surat kabar, radio, televisi, dan lain-lain). 

d. Dalam Lingkungan. 

e. Alat pengajaran (buku pelajaran, peta, gambar, kaset, tape , papan 

tulis, kapur, spidol dan lain-lain). 

f. Museum (tempat penyimpanan benda-benda kuno). 

Sumber belajar akan menjadi bermakna bagi peserta didik maupun 

guru apa bila sumber belajar diorganisir melalui satu rancangan yang 

memungkinkan seseorang dapat memanfaatkan sumber belajar. 
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6. Evaluasi Pembelajaran 

Menurut wand and brown (Djamaran dan zain, 2010: 50), evaluasi 

adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari 

sesuatu. Berkaitan dengan evaluasi pembelajaran, evaluasi dilakukan  pada 

kegiatan akhir dalam bentuk refeksi dan praktek pembelajaran. Dalam 

mengevaluasi pembelajaran guru sebaiknya mengadakan berbagai macam 

penilaian. Mulai dari ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan 

akhir semester. 

Pasaribu dan simanjuntak (Djamarah dan Zain, 2010 : 50-51), 

menegaskan bahwa tujuan evaliasi dapat dilihat dari dua segi yaitu: 

 a. Tujuan umum dari evaluasi adalah : 

1) Mengumpolkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan murid 

dalam mencapaikemajuan yang diharapkan. 

2) Memungkinkan pendidik / guru menilai aktivitas/pengalaman yang 

didapat. 

3) Menilai metode mengajar yang dipergunakan. 

 b. Tujuan khusus dari evaluasi: 

    1). Merangsang kegiatan siswa  

    2) Menemukan sebab-sebab kemajuan atau kegagalan 

    3) Memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, 

perkembangan dan bakat siswa yang bersangkutan. 
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C.  Materi Hukum 

1. Pengertian Hukum 

Hukum adalah keseluruhan peraturan yang harus di patuhi oleh 

masyarakat yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Hukum di buat oleh  

badan- badan resmi dalam masyarakat atau negara.(suparmin dan cahyo, 

2002:9). Hukum menurut para pakar terkemuka: 

1. Utrecht : Hukum adalah himpunan peraturan yang berisi perintah dan 

larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. Hukum ditaati 

oleh masyarakat itu. 

2. Prof.Mr. E.M. Meyers : Hukum adalah semua aturan yang 

mengandung pertimbangan kesusilaan. Hukum ditujukan kepada 

tingkah laku manusia dalam masyarakat. Hukum menjadi pedoman 

bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. 

3. S.M. Amin, S.H : Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri 

dari norma dan sanksi dimana tujuannya mewujudkan ketertiban 

dalam pergaulan manusia. 

Berdasarkan penjalasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian hukum adalah seperangkat peratuaran tentang tingkah laku 

manusiadalam masyarakat, di buat oleh badan-badan yang berwenang, 

bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas. 

2. Tujuan Hukum 
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Tujuan Hukum antara lain menurut Suparmin dan Cahyo,( 2012: 

11) : 

a. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam 

masyarakat. 

b. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, kemakmuran, 

keadilan dan kebenaran. 

c. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri 

dalam pergaulan masyarakat. 

Secara umum, tujuan hukum adalah sebagai berikut ( Tim 

Edukatif, 2012:31). 

1. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagian bagi rakyatnya. 

2. Untuk mencapai keadilan dan ketertiban. 

3. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai 

4. Memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan 

masyarakat. 

5. Menjamin  kebahagiaan pada orang sebanyak-banyaknya. 

3. Unsur – unsur dan ciri-ciri  

Menurut Kansil ( 1989:39) unsur unsur hukum meliputi  

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat. 

2. Peraturan itu di buat oleh lembaga yang berwenang 

3. Peraturan itu bersifat memaksa 

4. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas. 
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  Agar hukum itu dikenal dengan baik haruslah mengetahui 

ciri-ciri hukum. Menurut Kansil ( 1989: 39) ciri-ciri hukum adalah sebagai 

berikut : Terdapat periintah atau larangan, perintah atau larangan itu harus 

di patuhi oleh setiap orang. 

D. Tinjauan tentang kedisiplinan 

1. Pengertian tentang kedisiplinan 

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin.Istilah disiplin berasal dari 

bahasa latin yaitu “Diciplina” yang menunjuk  pada kegiatan belajar dan 

mengajar.Sedangkan istilahbahasa inggrisnya yaitu “Disipline” yang 

berarti : 1) tertib, taat atau mengendalikan tingkah laku,penguasaan diri;2) 

latihan membentuk, meluruskan atau menyempurnakan sesuatu, sebagai 

kemampuan mental atau karakter moral;3) hukuman yang diberikan untuk 

melatih atau memperbaiki; 4) kumpulan atau sistem-sistem peraturan-

peraturan bagi tingkah laku(Mac Millan dalam Tu,u,2004:20).Disiplin 

berasal dari kata “Disciple” yakni seseorang yang belajar secara sukarela 

mengikuti seorang pemimpin.Orang tua dan guru merupakan murid-murid 

yang menuju kehidup yang beguna dan bahagia. Jadi, disiplin adalah 

merupakan cara masyarakat mengajar anak perilaku moral yang disetujui 

kelompok(Hurlock,2002:82). 

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa 

kedisiplinan adalah sikap seseorang yang menunjukan ketaatan atau 

kepatuhan terhadap peraturan atau tata tertib yang telah ada dan dilakukan 

dengan senang hati dan kesadaran diri.  
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2. Tujuan dan Fungsi kedisiplinan  

Disiplin sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap siswa. Disiplin 

menjadi prasyarat bagipembentukan sikap, perilaku dan tata tertib 

kehidupan berdisiplin, yang akan mengantar seorang siswa sukses dalam 

belajar. Disiplin yang dimiliki oleh siswa akan membantu siswa itu 

sendiri dalam tingkah laku sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. 

Siswa akan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang 

dihadapinya. Aturan yang terdapat di sekolah akan bisa dilaksanakan 

dengan baik jika siswa sudah memiliki kedisiplinan yang ada pada 

dirinya. Kedisiplinan sebagai alat pendididikan yang dimaksud adalah 

suatu tindakan, perbuatan yang dengan sengaja diterapkan untuk 

kepentingan pendidikan di sekolah. Tindakan atau perbuatan tersebut 

dapat berupa perintah, nasehat, larangan, harapan dan hukuman atau 

sanksi. Kedisiplinan sebagai alat pendididikan diterapkan dalam proses 

pembentukan , pembinaan dan pengembangan sikap dan tingkah laku 

yang baik tersebut dapat berupa rajin, berbudi pekerti luhur, patuh, 

hormat, tenggang rasa dan berdisiplin. 

 Disamping sebagai alat pendidikan, kedisiplinan juga berfungsi 

sebagai alat menyesuiakan diri dalam lingkungan yang ada. Dalam hal ini 

kedisiplinan dapat mengarahkan seseorang untuk menyesuaikan diri 

terutama dalam menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di 

lingkungan itu. Dalam kontek tersebut kedisiplinan sebagai alat 

menyesuaikan diri di sekolah berari kedisiplinan dapat mengarahkan 
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siswa untuk dapat menyesuaikan diri dengan cara menaati tata tertib 

sekolah. Berfungsinya kedisiplinan sebagai alat pendidikan dan alat 

menyesuaikan diri akan mempengaruhi berlangsungnya kegiatan belajar 

mengajar di sekolah. Di sekolah yang kedisiplinannya baik, kegiatan 

belajar mengajar akan berlangsung tertib, teratur dan damai. Sebaliknya di 

sekolah yang kedisiplinannya rendah maka kegiatan belajar mengajarnya 

juga akan berlangsung tidak tertib, akibatnya kualitas pendidikan sekolah 

itu rendah.Tu‟u (2004: 38) menyatakan fungsi kedisiplinan di sekolah 

adalah sebagai berikut: 

1. Menata kehidupan bersama 

Manusia adalah makhluk unik yang memiliki ciri, sikap, 

kepribadian, latar belakang dan pola pikir yang berbeda-beda. 

Sebagai makhluk sosial, selalu terkait dan berhubungan dengan orang 

lain. Dalam hubungan tersebut diperlukan norma, nilai peraturan 

untuk mengaturagar kehidupan dan kegiatannya dapat berjalan lancar 

dan baik. Jadi fungsi disiplin adalah mengatur tata kehidupan 

manusia, dalam kelompok tertentu atau dalam masyarakat. 

2. Membangun kepribadian 

Pertumbuhan kepribadian seseorang biasanya dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan 

masyarakat dan lingkungan sekolah. Disiplin yang diterapkan 

dimasing-masing lingkungan tersebut memberi dampak bagi 
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pertumbuhan kepribadian yang baik. Jadi lingkungan yang berdisiplin 

baik, sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. 

3. Melatih kepribadian 

Sikap atau perilaku dan pola kehidupan yang baik dan 

berdisiplin tidak terbentuk serta merta dalam waktu singkat. Namun, 

terbentuk melalui suatu proses yang membutuhkan waktu panjang. 

Salah satu proses untuk membentuk kepribadian tersebut dilakukan 

melalui latihan. 

4. Pemaksaan  

Disiplin dapat terjadi karena dorongan kesadaran diri. Disiplin 

dengan motif kesadaran diri ini lebih baik dan kuat. Disiplin dapat 

pula terjadi karena adanya pemaksaan dan tekanan dari luar. 

Dikatakan terpaksa karena  melakukannya bukan berdasarkan 

kesadaran diri, melainkankarena rasa takut dan ancaman sanksi 

disiplin. Jadi disiplin berfungsi sebagai pemaksaan kepada seseorang 

untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan itu. 

5. Hukuman  

Tata tertib sekolah biasanya berisi hal-hal positif yang harus 

dilakukan oleh siswa. Sisi lainya berisi sanksi/hukuman bagi yang 

melanggar tata tertib tersebut. Ancaman sanksi/hukuman sangat 

penting karena dapat memberi dorongan dan kekuatan bagi siswa 

untuk menaati dan mematuhinya.Tanpa ancaman hukuman/sanksi, 

dorongan ketaatan dan kepatuhan dapat diperlemah. 
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6. Mencipta lingkungan kondusif 

 Sekolah merupakan ruang lingkup pendidikan. Dalam 

pendidikan ada proses mendidik,mengajar  dan melatih. Sekolah 

Sebagai ruang lingkup pendidikan perlu menjamin tersenggaranya 

proses pendidikan yang baik.Kondisi yang baik bagi proses tersebut  

adalah kondisi aman, tenang, tertib dan teratur, saling menghargai 

dan hubungan pergaulan yang baik, hal itu dicapai dengan merancang 

peraturan sekolah yakni peraturan bagi guru-guru dan bagi para siswa 

serta peraturan lain yang dianggap perlu. Kemudian di 

implementasikan secara konsisten dan konsekwen. Apabila kondisi 

ini terwujud sekolah akan menjadi lingkungan kondusif bagi kegiatan 

dan proses pendidikan. Di tempat seperti itu, potensi dan hasil siswa 

akan mencapai hasil maksimal. Untuk sekolah disiplin itu sangat 

perlu dalam proses belajar mengajar. Alasannya yaitu diiplin dapat 

membantu kegiatan belajar,dapat menimbulkan rasa senang untuk 

belajar dan meningkatkan hubungan sosial.  

 Apabila peraturan sekolah tanpa tata tertib akan muncul 

perilaku yang tidak tertib, tidak teratur, tidak terkontrol, perilaku liar 

yang pada gilirannya  mengganggu kegiatan pembelajaran. Suasana 

kondusif yang dibutuhkan dalam pembelajaran menjadi terganggu. 

Dalam hal ini penerapan dan pelaksanaan peraturan sekolah 

menolong para siswa agar dilatih dan dibiasakan hidup 

teratur,bertanggung jawab dan dewasa. Disiplin sekolah apabila 
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dikembangkan dengan baik, konsisten dan konsekwen akan 

berdampak positif bagi kehidupan dan perilaku siswa. Disiplin dapat 

menolong mereka belajar secara kongkritdalam praktek hidup 

disekolah tentang hal-hal positif yaitu melakukan hal-hal yang lurus 

dan benar dan menjauhi hal-hal yang negatif. Dengan pemberlakuan 

disiplin siswa belajar beradaptasi dengan lingkungan yang baik 

sehingga muncul keseimbangan diri dalam hubungan dengan orang 

lain. 

 Dalam hal ini menurut Maman Rachman (dalam Tulus Tu,u 

2004: 35-36),pentingnya disiplin bagi para siswa sebagai berikut: 

a) Memberikan dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak 

menyimpang. 

b) Membantu siswa memahami dan menyesuakan diri dengan 

tuntutan lingkungan. 

c) Cara menyelesaikan tuntutan yang ingin ditunjukkan peserta 

didiknya terhadap lingkungannya. 

d) Untuk mengatur keseimbangan keinginan individu satu dengan 

individu lainnya. 

e) Menjauhi siswa melakukan hal-hal yang dilarang sekolah. 

f) Mendorong siswa melakukan hal-hal yang baik dan benar. 

g) Peserta didik balajar dan bermanfaat baginya dan lingkungannya. 

h) Kebiasaan baik itu menyebabkan ketenangan jiwanya dan 

lingkungannya. 
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 Lingkungan sekolah yang teratur, tertib, tenang tersebut memberi 

gambaran siswa yang giat,gigih,serius,penuh perhatian, sungguh-sungguh 

dan kompetetif dalam pembelajarannya. Lingkungan disiplin itu akan 

memberi andil lahirnya siswa-siswa yang berhasil dengan kepribadian 

unggul. Untuk mencapai dan memiliki ciri-ciri kepribadian tersebut 

diperlukan pribadi yang gigih, giat, tekun dan disiplin. 

 

4. Unsur-Unsur Disiplin 

Menurut Tulus Tu,u(2004:33) menyebutkan unsur-unsur disiplin 

adalah sebagai berikut: 

1) Mengikuti dan menaati peratura,nilai dan hukum yang berlaku. 

2) Pengikutan dan ketaatan tersebut terutama muncul karena adanya 

kesadaran diri bahwa hal itu berguna bagi kebaikan dankeberhasilan 

dirinya. Dapat juga muncul karena rasa takut,tekanan,paksaan dan 

dorongan dari luar dirinya. 

3) Sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina 

dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan 

atau diajarkan. 

4) Hukuman yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan yang 

berlaku, dalam mendidik, melatih, mengendalikan dan memperbaiki 

tingkah laku. 

5) Peraturan-peraturan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran 

perilaku. 
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Disiplin itu lahir dan berkembang dari sikap seseorang didalam 

sistem nilai budaya yang telah ada didalam masyarakat. Terdapat unsur 

pokok yang membentuk disiplin yaitu sikap yang telah ada pada diri 

manusia dan sistem nilai budaya yang ada didalam masyarakat.Sikap atau 

attitude merupakan unsur yang hidup didalam jiwa manusia yang harus 

mampu bereaksi terhadap lingkungannya, dapat berupa tingkah laku atau 

pemikiran. Sedangkan sistem budaya merupakan bagian dari budaya yang 

berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman dan penuntutan bagi kelakuan 

manusia. 

 Perpaduan antara sikap dan sistem nilai budaya yang menjadi 

pengarah dan pedoman tadi mewujudkan sikap mental berupa perbuatan 

atau tingkah laku. Unsur tersebut membentuk suatu pola kepribadian yang 

menunjukan perilaku disiplin atau tidak disiplin. 

 

5. Penanggulangan Kedisiplinan 

 Disiplin sekolah menjadi prasarat terbentuknya lingkungan 

pendidikan yang kondusif bagi kegiatan dan proses pendidikan. Oleh 

karena itu,kepala sekolah, guru dan orang tua perlu terlibat dan 

bertanggung jawab membangun disiplin siswa dan disipli sekolah. 

Dengan keterlibatan dan tanggung jawab itu, diharapkan para siswa 

berhasil dibina dan dibentuk menjadi individu-individu unggul dan 

sukses. Keunggulan dan kesuksesan itu terwujud sebab sekolah berhasil 

menciptakan lingkunan yang kondusif bagi kegiatan dan proses 
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pendidikan. Siswa terpacu untuk mengoptimalkan potensi dan hasil 

dirinya. Penanggulangan masalah disiplin yang terjadi disekolah menurut 

singgih Gunarsa (dalam Tu,u 2004:57) dapat dilakukan melalui tahapan 

Preventif,represif,kuratif yang mendorong siswa melaksanakan tata tertib 

sekolah. Memberi persuasi bahwa tata tertib itu baik untuk perkembangan 

dan keberhasilan sekolah. 

a. Tindakan Preventif 

Yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib sebelum 

penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam 

atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan 

dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan. 

Contoh kasus : Laskar Merah Putih Gelar Penyuluhan Narkoba di sekolah. 

b. Represif 

Yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat 

penyimpangan sosial terjadi dapat dihentikan. 

Contoh : Guru memberi hukuman kepada siswa yang terlambat dan tidak 

tertib di sekolah. Hukuman ini dimaksudkan agar tindakan penyimpangan 

siswa tidak berulang kembali. 

c. Kuratif  

Yaitu  tindakan yang diambil setelah terjadinya tindakan penyimpangan 

sosial. Tindakan ini di tujukan untuk memberikan penyadaran kepada para 

pelaku penyimpangan agar menyadari kesalahannya dan mau serta mampu 
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memperbaiki kehidupanya, sehingga dikemudian hari tidak lagi 

mengulangi kesalahanya. 

Dalam penanggulangan disiplin ada beberapa hal yang perlu mendapat 

perhatian yaitu : 

1) Adanya tata tertib. 

Dalam mendisiplinkan siswa tata tertib sangat bermanfaat untuk 

membiasakanya dengan standar perilaku yang sama dan diterima oleh 

individu lain dalam ruang lingkupnya. Dengan standar yang sama ini 

diharapkan tidak ada diskriminasi dan rasa ketidakadilan pada individu-

individu yang ada di lingkungan tersebut. Disamping itu, adanya tata 

tertib para siswa tidak dapat lagi bertindak dan berbuat sesuka hatinya. 

2) Konsisten dan konsekwen 

Masalah   umum yang muncul dalam disiplin adalah tidak 

konsistenya penerapan disipin. Ada perbedaan antara tata tertib yang 

tertulis dengan pelaksanaan dilapangan.Dalam sanksi atau hukuman ada 

perbedaan antara pelanggar yang satu dengan yang lain. Hal seperti ini 

akan membingungkan siswa. Perlu sikap konsisten dan konsekwen orang 

tua dan guru dalam implementaasi disiplin. 

3) Hukuman 

Hukuman bertujuan mencegah perbuatan yang tidak baik atau tidak 

di inginkan. 

4) Kemitraan dengan orang tua 
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Pembentukan individu berdisiplin dan penanggulangan masalah-

masalah disiplin tidak hanya menjadi tanggung jawabsekolah, tetapi juga 

tanggung jawab orang tua atau keluarga. 

6. Macam-Macam Disiplin 

 Dalam penelitian ini disiplin belajar yang dimaksud  yaitu disiplin 

belajar di sekolah yang meliputi: Siswa sebagai input dalam suatu proses 

pendidikan perlu selalu aktif mengikuti berbagai kegiatan belajar 

mengajar di sekolah. Sikap disiplin belajar perlu  ditimbulkan pada diri 

siswa, sehingga hal tersebut dapat membawa pengaruh yag baik dalam 

usaha pencapaian prestasi belajarnya. 

Perilaku disiplin belajar siswa disekolah dapat dibedakan menjadi 

empat macam ialah: 

1) Disiplin siswa dalam masuk sekolah  

Yang dimaksud disiplin siswa dalam masuk ke sekolah ialah 

keaktifan, kepatuhan dan ketaatan dalam masuk sekolah.  

2) Disiplin siswa dalam mengerjakan tugas  

Mengerjakan tugas merupakan salah satu rangkaian kegiatan 

dalam belajar, yang dilakukan di dalam maupun diluar jam 

pelajaran sekolah. Tujuan dan pemberian tugas biasanya untuk 

menunjang pemahaman dan penguasaan mata pelajaran yang 

disampaikan disekolah, agar siswa berhasil dalam belajarnya. 

Agar siswa berhasil dalam belajarnya perlulah mengerjakan 

tugas dengan sebaik-baiknya. Tugas itu mencakup pengerjaan 
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PR, menjawab soal buatan sendiri, soal dalam buku pegangan, 

ulangan harian, ulangan umum dan ujian. 

3) Disiplin siswa dalam mengikuti pelajaran di sekolah 

Siswa yang memiliki disiplin belajar dapat dilihat dari 

keteraturan dan ketekunan belajarnya. Disiplin siswa dalam 

mengikuti pelajaran di sekolah menuntut adanya keaktifan, 

keteraturan, ketekunan dan ketertiban dalam mengikuti pelajaran 

yang terarah pada suatu tujuan belajar. 

4) Disiplin siswa dalam menaati tata tertib di sekolah 

Disiplin siswa dalam menjalankan tata tertib di sekolah adalah 

kesesuaian tindakan siswa dengan tata tertib atau peraturan 

sekolah yang di tunjukan dalam setiap perilakunya yang selalu 

taat dan mau melaksanakan tata tertib sekolah dengan penuh 

kesadaran. 

Menurut Arikunto ( 1990: 137) dalam penelitian mengenai 

kedisiplinannya membagi tiga macam indikator kedisiplinan 

yaitu : 

1. Perilaku kedisiplinan didalam kelas 

2. Perilaku kedisiplinan di luar kelas di lingkungan sekolah 

3. Perilaku di rumah. 

Tu‟u (2004: 91) dalam penelitian mengenai disiplin 

sekolah mengemukakan bahwa indikator yang menunjukan 

pergeseran /perubahan hasil belajar siswa sebagai kontribusi 
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mengikuti dan menaati peraturan sekolah adalah meliputi: dapat 

mengatur waktu belajar di rumah, rajin dan teratur belajar, 

perhatian yang baik saat belajar dikelas, dan ketertiban diri saat 

belajar dikelas. Sedangkan menurut Syarifrudin dalam jurnal 

Edukasi (2005: 80) membagi indikator disiplin belajar menjadi 4 

macam yaitu: 

1. Ketaatan terhadap waktu belajar 

2. Ketaatan terhadap tugas-tugas pelajaran 

3. Ketaatan terhadap penggunaan fasilitas belajar 

4. Ketaatan menggunakan waktu datang dan pulang 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini 

peneliti membagi indikator disiplin belajar menjadi empat 

macam yaitu 

1. Ketaatan terhadap tata tertib sekolah 

2. Ketaatan terhadap kegiatan belajar di sekolah 

3. Ketaatan dalam mengerjakan tugas-tugas pelajaran 

4. Ketaatan terhadap kegiatan belajar di rumah 

 

7. Kerangka berpikir 

Penulis berfikir melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan 

dapat menanamkan kedisiplinan siswa. Penanaman kedisiplinan dilaksanakan 

dengan baik melalui, perencanaan yang matang, pengorganisasian yang baik, 

pelaksanaan yang efektif sesuai rencana, adanya evaluasi kelebihan dan  
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kelemahanya dianalisis maka pelaksanaan tersebut dapat menanamkan 

kedisiplinan siswa di MTs negeri 1 Rakit Kabupaten Banjarnegara. 

Pelaksanaan Penanaman kedisiplinan siswa harus di mulai dari lingkungan 

keluarga karena keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan 

utama didalam kehidupan manusia. Baik buruknya kedisiplinana siswa 

tergantung pada berhasil atau tidaknya pendidikan yang diperoleh di sekolah. 

Pelaksanaan penanaman kedisiplinan siswa tersebut tentunya tergantung pada 

kemampuan sekolah mengimplementaasikan Pendidikan Kewarganegaraan 

yang banyak ditemui kendala-kendala. 

 Pendidikan diartikan tidak hanya sebagai Formal transfer of 

knowledge namun bagaimana membentuk pribadi-pribadi manusia yang 

memiliki sikap dan tingkah laku yang baik terutama didalam proses 

pembelajaran. Pada komponen sekolah yang berperan dalam mewujudkan 

peneneman kedisiplinan siswa tersebut salah satunya melalui komponen 

pendidika kwarganegaraan. Guru mengontrol tingkah laku siswa didalam 

proses pembelajaran melalui peraturan yang di terapkan dalam pembelajaran 

tersebut. 
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