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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pendidikan Kewarganegaraan 

1. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

     PPKn sering juga disebut PKn atau pendidikan civic, yang membahas 

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

Dalam Undang-Undang No.2 tahun 1989 dijelaskan bahawa Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah upaya untuk membekali peserta didik dengan 

pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara 

warga negera dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara 

(PPBN) agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh Bangsa dan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki 

ciri-ciri (1) materinya berupa pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan 

dengan hubungan antara warga negara dengan negara  dan materi Pendidikan 

Pendahuluan Bela Negara (PPBN), (2) bersifat Indisipliner, dan (3) bertujuan 

membentuk  warga negara yang dapat diandalkan bangsa dan negara. Searah 

dengan itu menurut Nurul Fajar dan Ratna (17:2012) mengungkapkan  

Pendidikan Kewarganegaraan  memiliki bidang garapan yang luas, artinya 

bahwa Pendidikan Kewargenegaraan dapat pula mencakup pendidikan di 

masyarakat. Untuk itulah Pendidikan Kewarganegaraan dapat pula diterapkan 

sebagai bagian dari solusi atas permasalahan yang ada dalam masyarakat 

terutama dalam pembinaan nilai dan moral terhadapnya sehingga diharapkan 
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dapat mengembangkan Smart and Good Citizen. Kecerdasan tidak semata-

mata berkenaan dengan aspek nalar atau intelektualitas atau kognitif tetapi 

tetapi melingkupi segala potensi individu yang meliputi kecerdasan rasional, 

kecerdasan emosional, dan  kecerdasan sosial. Sejarah  pendidikan 

kewarganegaraan  berawal  dari menanggapi  usulan  UNESCO agar setip 

negara Asia Pasifik memberikan bahan ajar yang mengarah kepada 

pembangunan karakter bangsa mak a salah satu bahan ajar adalah pendidikan  

kewarganegaraan, civic education, civic (Fadil dkk, 2013: 3-4). Istilah civics 

dan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sudah mulai dikenal dalam 

kurikulum sekolah sejak tahun 1968 sebagai upaya untuk menyiapkan warga 

Negara yang baik, yaitu warga Negara yang mengetahui hak-hak dan 

kewajiban-kewajibannya. Melalui kurikulum tersebut khusus untuk sekolah 

dasar memuat tentang Pendidikan Kewaganegaraan yang di dalamnya 

mencakup ilmu bumi, sejarah dan civics. Secara teoritik Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan perluasan dari mata pelajaran civics dan lebih 

menekankan pada pendidikan orang dewasa dan lebih berorientasi pada 

praktik kewaganegaraan (Wahab, 2011: 14). 

     Sebagai mata pelajaran di sekolah, Pendidikan Kewarganegaraan telah 

mengalami perkembangan, baik dalam kemasan maupun substansinya. Hal  

tersebut dapat dilihat dalam substansi kurikulum, PKn yang sering berubah 

dan  tentu saja disesuaikan dengan kepentingan negara. Pendidikan 

Kewarganegaraan membicarakan tentang warga negara dan segala sesuatu 

yang ada hubungannya  dengan warga negara, seperti hak dan  kewajibannya, 
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peran dan tanggung jawab  sebagai warga negara, dan peraturan-peraturan 

hukum yang berlaku di negaranya. Inti Pendidikan Kewarganegaraan adalah 

nilai-nilai kemanusiaan: kesamaan, kebebasan, keadilan, solidaritas, dan 

prinsip-prinsip pegelolaan hidup bernegara:  partisipasi, transparansi atau 

keterbukaan, tanggung jawab, pemberdayaan, dan lain-lain. Pendidikan 

Kewarganegaraan membantu peserta didik untuk membentuk pola pikir dan 

pola sikap sebagai seorang warga negara yang mencerminkan atau selaras 

dengan nilai-nilai kemanusiaan. Termasuk dalam pembentukan watak atau 

karakter, karena Pendidikan Kewarganegaraan mencakup nilai-nilai hidup 

yang khas dari masyarakat sekitarnya (Fadil dkk,2013: 4). 

2.  Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

     Hampir semua orang sepakat karena telah menjadi pengetahuan umum 

khususnya di kalangan komunitas akademik pendidikan kewarganegaraan 

(civic/ citizenship education) di Indonesia bahkan di Negara lain bahwa 

tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga Negara 

yang baik (to be good citizens). Cakupan materi PKn yang begitu luas inilah 

yang sering membingungkan masyarakat umum bahkan kalangan komunitas 

PKn sendiri. Untuk membentuk pemahaman para praktisi khususnya guru, 

Numan Somantri dalam (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 berfikir 
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kritis sampai berfikir kreatif; (3) Sikap, meliputi nilai, kepekaan dan 

perasaan; dan (4) Keterampilan Sosial. 

    Dikaji secara konseptual dan operasional pelaksanaan penyelenggaraan 

PKn di Indonesia akan tampak bahwa rincian tujuan kurikuler PKn ini 

umumnya telah terakomodasi secara persial. Apabila dikaji secara seksama, 

maka rumusan tujuan yang cukup rinci ini pada hakikatnya mengarahkan 

warga Negara pada tantangan kehidupan yang dinamis yakni tantangan pada 

era globalisasi. Oleh karena itu, dalam menghadapi kehidupan pada era 

globalisasi perlu ada penyesuaian rumusan tujuan PKn yang lebih fungsional 

dan dapat membantu siswa dalam memecahkan masalah dan mampu 

mengambil keputusan bagi kehidupan diri, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Dengan kata lain, tujuan PKn hendaknya disesuaikan dengan tuntutan dan 

perkembangan zaman, artinya bukan hanya membangun warga Negara yang 

baik semata melainkan warga Negara yang cerdas (smart citizen) dalam 

menghadapi lingkungan kehidupannya. Seorang warga Negara juga harus 

memiliki sejumlah keterampilan/kecakapan (skills) meliputi keterampilan 

berfikir, berkomunikasi, berpartisipasi, bahkan keterampilan meneliti untuk 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 

    Sistem pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan saat ini, 

tujuan PKn mangacu pada standar isi mata pelajaran PKn sebagaimana yang 

tercantum dalam lampiran Permendiknas nomor 20/ 2006. Tujuan PKn untuk 

jenjang SD, SMP, dan SMA tidak berbeda. Semuanya berorientasi pada 

pengembangan kemampuan/ kompetensi peserta didik yang disesuaikan 
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dengan tingkat perkembangan kejiwaan dan intelektual, emosional, dan 

sosialnya. Secara rinci, mata pelajaran PKn bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan. 

b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak 

secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara, serta anti korupsi. 

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat 

hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 

d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia 

secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

 Dipandang dari misi yang termuat dalam rumusan tersebut, maka 

kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik secara umum telah 

terakomodasi sesuai dengan semangat kurikulum berbasis kompetensi dan 

berorientasi kekinian dan masa depan (Wahab, 2011: 314-315). 

 Sejalan dengan rumusan tujuan di atas, maka Pendidikan 

Kewarganegaraan memiliki dan sejalan dengan tiga fungsi pokok Pendidikan 

Kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan warga negara yang 

demokratis, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (civic 

intellegence), membina tanggung jawab warga negara (civic reponsibillity) 
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dan mendorong partisipasi warga negara (civic participation). Tiga 

kompetensi warga negara ini searah pula dengan tiga komponen pendidikan 

kewarganeragaan yang baik, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (civic 

knowlegde), keterampilan kewarganegaraan (civic skills), dan karakter 

kewarganegaraan (civic dispositons) (Winarno, 2014:19). 

 Karakter kewarganegaraan (Civic Dispositions) merupakan sifat yang 

harus dimiliki setiap warga negara,  Branson (Susanto, 2016:97) menegaskan 

bahwa civic dispositions mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat 

yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. 

Watak-watak warganegara sebagaimana kecakapan warganegara, berkembang 

secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh 

seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi civic society. 

Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan 

terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter 

publik juga sangat penting. Kepedulian sebagai warganegara, kesopanan, 

mengindahkan aturan main (rule of law), berpikir kritis, kemauan untuk 

mendengar, serta negoisasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat 

diperlukan agar demokrasi berjalan dengan sukses.  

3. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

a) Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran menurut Gagne dan Briggs (dalam 

Winarno,2014:72) merupakan suatu rangkaian events (kondisi, peristiwa, 

kejadian dan sebagainya) yang secara sengaja dirancang untuk 

memeperngaruhi pembelajar, sehinga proses belajarnya dapat berlangsung 
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dengan mudah. Selaras dengan apa yang di ungkapkan oleh Gagne dan 

Briggs ,pembelajaran menurut Winkel (dalam Sutikno, 2013:31) 

mengartikan bahwa pembelajaran sebagai seperangkat tindakan yang 

dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik dengan 

memperhitungkan kejadian-kejadian internal yang berlangsung di dalam 

peserta didik. Sedangkan menurut Sadiman (dalam Sutikno, 2013:31) 

pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi 

sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah proses belajar yang disusun dan direncanakan oleh seorang  guru 

untuk mendukung proses belajar agar kegiatan belajar tersebut dapat 

tercapai sesuai dengan tujuan tertentu.  

b. Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Cogan (dalam Winarno, 2014:71) menyatakan pembelajaran PKn 

merupakan proses pendidikan secara utuh dan meyeluruh terhadap 

pembentukan karakter individu sebagai warga negara yang cerdas dan 

baik. Pembelajaran mencakup kegiatan yang mungkin mempunyai 

pengaruh langsung pada proses manusia, juga mencakup kejadian-kejadian 

yang diturunkan oleh bahan-bahan cetak, gambar, program radio, televisi, 

film, slide maupun kombinasi dari bahan-bahan itu. 

Masalah klasik yang dihadapi dalam pembelajaran PKn adalah 

guru memang sulit untuk melepaskan diri dari metode ceramah, 

ekspositori dan metode yang berbau indoktrinatif. Selain karena metode 
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ini mudah dijalankan, bahan ajar PKn pada umumnya lebih bersifat 

hafalan dan lebih menekankan pada pengetahuan kewarganegaraan. Dalam 

Standar Isi 2006 dijelaskan bahwa Pkn atau mata pelajaran PKn adalah 

mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang 

memahami dam mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk 

menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter 

yang diamatkan oleh pancasila dan UUD 1945.  

c. Komponen pembelajaran 

 Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki beberapa 

komponen yaitu, media, metode, materi, sumber dan evaluasi. Berkaitan 

dengan komponen-komponen atau unsur-unsur pembelajaran, penulis 

paparkan penjelasan masing-masingkomponen pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

1) Guru Pembelajaran 

Guru merupakan orang yang menjalankan komponen-komponen 

pembelajaran di dalam kelas. Peran guru sangat penting karena dalam 

proses pembelajaran di dalam kelas, guru memiliki tanggung jawab yang 

besar dalam tercapainya tujuan pembelajaran.  Pudjosumedi dkk 

(2015:77) berpendapat bahwa “guru mempunyai tanggung jawab untuk 

melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas, yang terjadi pada diri 

sendiri, siswa…”.  

Selain itu guru memiliki tugas dalam pembelajaran. Seperti 

pendapat Pudjosumedi dkk (2015:79) menjelaskan bahwa “pembelajaran 
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adalah upaya pendidik untuk membantu agar siswa melakukan kegiatan 

belajar”. Pemahaman tersebut memberikan gambaran bahwa guru harus 

dapat mengupayakan pembelajaran agar dapat mendorong siswa belajar. 

Uraian tersebut menggambarkan bahwa guru selain memiliki 

tanggung jawab agar tercapainya proses pembelajaran, guru juga harus 

dapat mendorong siswa agar belajar melalui proses pembelajaran yang 

dilakukannya. Oleh karena itu gurumemiliki peran yang penting dalam 

menjalankan  komponen-komponen pembelajaran agar dapat mendorong 

siswa belajar dan tercapainya tujuan pembelajaran.  

2) Materi Pembelajaran 

 Materi pembelajaran merupakan salah satu komponen yang sangat 

penting untuk para peserta didik mencapai kompetensi dasar atau standar 

kompetensi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Materi 

pembelajaran menurut Komalasari (2013:28) adalah bahan yang 

diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang harus dikuasai siswa dalam rangka memenuhi standar kompetensi 

yang ditetapkan. Materi yang dipilih untuk kegiatan pembelajaran 

hendaknya materi yang benar-benar menunjang  tercapainya standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang tercantum  dalam kurikulum.  

Sementara Pupuh,dan Sobry (2010:14) bahan/materi merupakan 

medium untuk mencapai tujuan pengajaran yang “dikonsumsi” oleh 

peserta didik. Bahan ajar merupakan materi yang terus berkembang 
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secara dinamis seiring dengan kemajuan dan ketentuan perkembangan 

masyarakat. 

Dari penjelasan tersebut memberi gambaran materi pembelajaran 

merupakan bahan yang harus ada untuk pembelajaran. Syaiful dan 

Azwan (2010:43) berpendapat materi pembelajaran adalah “substansi 

yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar”. Lebih lanjut 

Syaiful dan Azwan  berpandangan terdapat dua persoalan dalam 

penguasaan bahan pelajaran ini, yaitu penguasaan bahan pelajaran pokok 

dan bahan pelajaran pelengkap. Bahan pelajaran pokok adalah bahan 

pelajaran yang menyangkut bidang studi yang dipegang oleh guru sesuai 

dengan profesinya (disiplin keilmuannya). Sedangkan bahan pelajarn 

pelengkap atau penunjang adalah bahan pelajaran yang dapat membuka 

wawasan seorang guru agar dalam mengajar dapat menunjang 

penyampaian bahan pelajaran pokok.  

3) Metode Pembelajaran 

Komponen selanjutnya adalah metode. Riyanto yang dikutip 

Taniredja (2014:1) berpendapat metode pembelajaran adalah 

“seperangkat komponen yang telah dikombinasikan secara optimal untuk 

kualitas pembelajaran”. Dalam arti lain metode pembelajaran memiliki 

komponen-komponen yang penting untuk berjalannya metode tersebut. 

Sementara menurut Komalasari (2013:56) “metode pembelajaran 

dapat diartikan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 

rencana pembelajaran yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata 
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dan praktis”. Metode Pembelajaran dalam hal ini merupakan cara 

melakukan rencana yang sudah di rancang untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Menurut Pupuh dan Sobry (2010:15) metode merupakan “suatu 

cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, metode sangat diperlukan oleh guru 

karena dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran.  

Dapat disimpulkan metode adalah cara yang di lakukan untuk 

menjalankan rencana yang didalam rencana tersebut terdapat komponen-

komponen penting dalam penyampaian materi pembelajaran agar dalam 

proses pembelajaran berjalan baik dan tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Tanpa adanya metode yang baik dan tepat kemungkinan tujuan 

pembelajaran tercapai sangat kecil. 

4) Media Pembelajaran 

Media merupakan perantara untuk proses pembelajaran dari 

guru yang akan di sampaikan kepada siswa. Media pembelajaran bisa 

dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang siswa untuk supaya terjadi 

proses belajar. Menurut Komalasari (2013:112) media pembelajaran 

meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan 

dari sumber belajarke penerima pesan belajar(siswa). 

Menurut Syaiful dan Azwan (2010:47) alat adalah “segala 

sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapat tujuan 

pengajaran”. Dari pemahaman tersebut menunjukan bahwa media 
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pembelajaran adalah alat yang dapat menjadi perantara untuk 

penyampaian materi pembelajaran. 

Sementara menurut Pupuh dan Sobry  (2010:15) alat dapat 

dibagi menjadi dua macam, “yaitu alat verbal dan alat bantu non 

verbal”. Alat verbal berupa suruhan, printah, larangan, dan sebagainya. 

Sebagai alat bantu non verbal berupa globe, papan tulis, batu tulis, batu 

kapur, gambar, diagram, slide, video dan sebagainya. 

Lebih lanjut Syaiful dan Azwan berpendapat terdapat alat atau 

media pembelajaran lain yaitu “alat material dan alat nonmaterial”. Alat 

meterial termasuk alat bantu audiovisual. Sebagai alat material 

(audiovisual) mempunyai sifat sebagai berikut: 

1. Kemampuan untuk meningkatkan persepsi; 

2. Kemampuan untuk meningkatkan pengertian; 

3. Kemampuan untuk meningkatkan transper (pengalihan) belajar; 

4. Kemampuan untuk memberikan penguatan (reinforcement)atau 

pengetahuan hasil yang dicapai; 

5. Kemampuan untuk mengingatkan retensi (ingatan). 

Dari pemahaman tersebut dapat diartikan media dapat berupa 

prangkat keras maupun prangkat lunak yang dimana didalam media 

tersebut terdapat pesan yang dibawa. Media dapat bervariasi dan dapat 

membantu proses pembelajaran asalkan media yang di pakai ketika 

pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

5) Sumber Pembelajaran 
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Dalam proses pembelajaran tentulah memerlukan sumber 

belajar. Suber belajar tidak hanya dari sumber belajar bacaan namun 

lingkungan masyarakat dapat juga dijadikan sumber pembelajaran.  

Sumber belajar pada hakikatnya terdapat dimana-mana. 

bahkan Komalasari (2013:108) berpendapat bahwa “pada hakikatnya, 

alam semesta ini merupakan sumber belajar bagi manusia sepanjang 

masa”. Dapat diartikan sumber belajar itu sangat banyak dan tidak 

terbatas.Meskipun sumber belajar banyak, namun seorang pendidik 

harus dapat menyesuaikan sumber belajar yang dimiliki supaya dapat 

mencapai tujuan dari pembelajaran.  Ditinjau dari tipe atau asal 

usulnya AECT (Komalasari, 2013:109) membedakan sumberbelajar 

menjadi dua 

1. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design) 

yaitu sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan 

pembelajaran. Sumber pembelajaran ini sering disebut bahan 

pembelajaran. Contohnya adalah : buku pelajaran, modul, 

program audio, program slide suara, transparansi (OHT). 

2. Sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan 

(learning resources by utilization), yaitu sumberbelajar yang 

tidak secara khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran 

namun dapat ditemukan, dipilih, dan dimanfaatkan untuk 

keperluan pembelajaran. Contohnya: pejabat pemerintah, 

tenaga ahli, pemuka agama, olahragawan, kebun binatang, 

waduk, museum, film, sawah, terminal, surat kabar, siaran 

televisi, dan masih banyak lagi. 

Sementara menurut Udin Saripudin Winataputra dan Rustana 

Ardiwinata (Syaiful dan Azwan, 2010:49) berpendapat terdapat lima 

sumber belajar, yaitu: 

a. Manusia 

b. Buku/perpustakaan 
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c. Media massa 

d. Alam lingkungan  

1. Alam lingkungan terbuka 

2. Alam lingkungan sejarah atau peninggalan sejarah 

3. Alam lingkungan manusia 

 

6) Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran merupakan komponen yang penting. 

Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab I Pasal 1 ayat 21 dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan adalah 

kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan 

terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan 

pendidikan. 

Selaras dengan pendapat Komalasari (2013:115) “penilaian 

merupakan kegiatan pengumpulan informasi sebagai bukti untuk 

dijadikan dasar perubahan dan derajad perubahan yang telah dicapai 

sebagai hasil belajar peserta didik”. Dalam pemahaman tersebut yang 

dimaksud dengan penilaian adalah evaluasi pembelajaran.  

Evaluasi memiliki tujuan yaitu tujuan secara umum dan 

tujuan secara khusus. Tujuan umum dari evaluasi yaitu: 

1. Mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan 

murid dalam mencapai tujuan yang diharapkan. 

2. Memungkinkan pendidik/guru menilai aktifitas pengalaman 

yang didapat. 

3. Menilai metode mengajar yang dipergunakan 

Dan tujuan khusus dari evaluasi yaitu : 

1. Merangsang keiatan siswa 

2. Menemukan sebab-sebab kemajauan atau kegagalan 

3. Memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, 

perkembangan dan bakat siswa yang bersangkutan 
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4. Memperoleh bahan laporan tentang perkembangan siswa yang 

diperlukan orang tua dan lembaga pendidikan  

5. Untuk memperbaiki mutu pelajaran/cara belajar dan metode 

mengajar.  Abu ahmadi dan widodo supriyono (Syaiful, B. D. 

dan Azwan Zain , 2010: 51) 

Berdasarkan pada tujuan evaluasi maka pelaksanaan evaluasi 

mempunyai manfaat berkaitan dengan proses belajar mengajar. Evaluasi 

proses menurut W.S Winkel (Pupuh dan Sobry, 2010 :17) mengatakan 

bahwa “suatu evaluasi yang diarahkan untuk menilai bagaimana kerjasama 

setiap komponen pengajaran yang telah dilakukan dan apakah dalam proses 

itu ditemukan kendala sehingga tujuan kurang tercapai secra optimal”. 

Sedangkan evaluasi produk lebih lanjut dijelaskan adalah “suatu evaluasi 

yang diarahkan untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa, dan 

bagaimana penguasaan siswa terhadap bahan/materi pelajaran yang telah 

guru berikan ketika proses belajar mengajar berlangsung”. 

Ketika evaluasi dapat memberikan manfaat bagi guru serta siswa, 

maka evaluasi mempunyai fungsi menurut Abu Ahmadi dan Widodo 

Supriyono (Syaiful dan Azwan,  2010:52) sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan umpan balik (feed back) kepada guru 

sebagai dasar umtuk memperbaiki proses belajar mengajar, 

serta mengadakan perbaikan program bagi murid 

2. Untuk memberikan angka yang tepat tetang kemajuan atau 

hasil belajar dari setiap murid. Antara lain digunakan dalam 

rangka pemberian laporan kemajuan belajar murid kepada 

orang tua, penentuan kenaikan kelas, serta penentuan lulus 

tidaknya seorang murid. 

3. Untuk menentukan murid didalam situasi belajar mengajar 

yang tepat, sesuai dengan tingkat kemampuan (dan 

karakteristik lainnya) yang dimiliki oleh murid 

4. Untuk mengenal latar belakang (psikologis, fisik, dan 

lingkungan) muurid yang mengalami kesulitan-kesulitan 
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belajar, nantinya dapat dipergunakan sebagai dasar 

dalampemecahan kesulitan-kesulitan belajar yang timbul. 

 

Sementara Aunurrahman (2014:209) berpendapat bahwa evaluasi 

merupakan kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana 

tujuan telah tercapai. Dari berbagai pemahaman terkait evaluasi 

pembelajaran dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi pembelajaran 

adalah tolak ukur atau alat ukur yang dapat di gunakan untuk mengukur 

sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. 

Dalam hal ini evaluasi pembelajaran dapat diartikan kumpulan data 

hasil belajar yang di kelola dengen sistematis yang ada untuk menjadi alat 

ukur berhasil atau tidaknya proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran 

juga dapat menjadi acuan atau perbaikan pembelajaran. 

B. Kedisiplinan  

1. Pengertian Kedisiplinan 

 Kedisiplinan menurut Stevenson (dalam Yaumi, 2014: 92) secara 

sederhana, disiplin adalah tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Disiplin adalah 

pengontrol diri untuk mendorong dan mengarahkan seluruh daya dan 

upaya dalam menghasilkan sesuatu tanpa ada yang menyuruh untuk 

melakukan. Dengan demikian, disiplin merupakan bagian dari tata tertib 

dan saling berkaitan. Tata tertib merupakan kepatuhan seseorang dalam 

mengikuti atau tata tertib karena didorong atau disebabkan oleh sesuatu 

yang datang dari luar, sedangkan disiplin merupakan kesadaran yang 

datang dari dalam diri sebagai dorongan mematuhi tata tertib.
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 Menurut Mustari (2014: 35) bahwa “disiplin merujuk pada 

instruksi sistematis yang diberikan kepada murid (disciple). Untuk 

mendisiplinkan berarti menginstruksikan orang untuk mengikuti tatanan 

tertentu melalui aturan-aturan tertentu”. Dalam arti lain, disiplin berarti 

suatu ilmu tertentu yang diberikan kepada murid. Dengan kata lain disiplin 

adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 

 Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa disiplin adalah suatu perilaku seseorang yang timbul dari dalam 

dirinya sendiri untuk mematuhi suatu aturan atau tata tertib yang ada 

disekitarnya. 

2. Tujuan Disiplin 

  Tujuan disiplin menurut Depdikbud (dalam  Rachmawati ,2013:38) 

menyatakan bahwa tujuan disiplin dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

a. Tujuan umum adalah agar terlaksananya kurikulum secara baik 

yang menunjang peningkatan mutu pendidikan. 

b. Tujuan khusus yaitu (1) agar kepala sekolah dapat menciptakan 

suasana kerja yang menggairahkan bagi seluruh peserta warga 

sekolah, (2) agar guru dapat melaksanakan proses belajar mengajar 

seoptimal mungkin dengan semua sumber yang ada disekolah 

maupun diluar sekolah, (3) agar tercipta kerja sama yang erat antar 

sekolah dan orang tua dan sekolah dengan masyarakat untuk 

mengemban tugas pendidikan. 
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 Kedisiplinan sangatlah perlu dalam menjalankan tugas dan 

kewajibannya sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing siswa. 

Disiplin yang tinggi akan mampu membangun kinerja yang profesional 

sebab pemahaman disiplin yang baik mampu mencermati aturan-aturan 

dan langkah strategis dalam melaksanakan proses kegiatan belajar 

mengajar. Kemampuan guru dalam memahami aturan dan 

melaksanakan aturan yang tepat, baik dalam hubungan personalia lain 

disekolah maupun dalam proses belajar mengajar di kelas sangat 

membantu upaya membelajarkan peserta didik kearah yang lebih baik. 

Kedisiplinan bagi para guru merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dengan demikian 

kedisiplinan seorang guru menjadi tuntutan yang sangat penting untuk 

dimiliki dalam upaya menunjang dan meningkatkan kinerja dan disisi 

lain yang sangat penting adalah akan memberikan tauladan bagi siswa 

bahwa disiplin sangat penting bagi siapapun apabila ingin sukses. 

 Menurut Rachmawati dkk (2013:39), tujuan disiplin dapat 

dikembangkan melalui tiga model yaitu yang pertama disiplin yang 

dibangun berdasarkan konsep otoritarium. Bahwa guru dikatakan 

mempunyai disiplin tinggi manakala mau menurut saja terhadap 

perintah atau ajaran pejabat atau pembina tanpa banyak 

menyumbangkan pemikiran-pemikiarannya, kedua disiplin yang 

dikembangkan melalui konsep konsep permissive. Bahwa guru haruslah 

diberikan kebebasan seluas-luasnya didalam kelas dan sekolah aturan-
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aturan sekolah dilonggarkan dan tidak perlu mengikat pada guru, ketiga 

disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan seluas-luasnya 

kepada guru untuk berbuat tetapi konsekuensi dari perbuatan itu 

haruslah dapat dipertanggung jawabkan. 

3. Tipe-tipe Disiplin   

Disiplin memiliki beberapa macam atau tipe Disiplin, diantaranya ada 

disiplin otoriter yang menggunakan pengaturan yang keras, disiplin primitif 

atau sedikit disiplin, dan disiplin demokratis. Dari beberapa macam disiplin 

tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut seperti yang dikemukakan oleh 

Hurlock(dalam Aulina,2013:41) ada beberapa tipe-tipe disiplin yaitu:  

a.  Disiplin Otoriter  

Merupakan disiplin yang menggunakan peraturan dan pengaturan 

yang keras untuk memaksakan perilaku yang diinginkan.  Disiplin otoriter 

selalu berarti mengendalikan melalui kekuatan eksternal dalam bentuk 

hukuman, terutama hukuman badan.Contohnya adalah guru yang memberi 

peraturan keras di dalam kelas, apabila siswa tidak mengerjakan pekerjaan 

rumah maka harus berdiri di depan kelas selama jam pelajaran 

berlangsung.  

b. Disiplin Permisif  

Disiplin permisif berarti sedikit disiplin atau tidak berdisiplin.  

Disiplin permisif biasanya tidak membimbing anak ke pola perilaku yang 

disetujui secara sosial dan tidak menggunakan hukuman.  Anak dibiarkan 

meraba-raba dalam situasi yang terlalu sulit untuk ditanggulangi oleh 
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mereka sendiri tanpa bimbingan atau pengendalian.Contohnya adalah guru 

yang tidak memberikan hukuman apapun kepada siswanya yang tidak 

mengerjakan pekerjaan rumah,  jadi ia membiarkan siswanya yang tidak 

mengerjakan pekerjaan rumah begitu saja tanpa memberinya pengarahan 

bahwa tindakan yang dilakukannya tersebut merupakan hal yang tidak 

baik. 

c. Disiplin Demokratis  

Disiplin demokratis menggunakan penjelasan, diskusi dan 

penalaran untuk membantu anak mengerti mengapa perilaku tertentu 

diharapkan.  Metode ini lebih menekankan aspek edukatif dari disiplin 

daripada aspek hukumannya.Disiplin demokratis menggunakan hukuman 

dan penghargaan, dengan penekanan yang lebih besar pada penghargaan.  

Hukuman tidak pernah keras dan biasanya tidak berbentuk hukuman 

badan.  Hukuman hanya digunakan bila terdapat bukti bahwa anak secara 

sadar menolak melakukan apa yang diharapkan dari mereka.  Bila perilaku 

anak memenuhi standar yang diharapkan, orang tua yang demokratis akan 

menghargainya dengan pujian atau pernyataan persetujuan yang lain. 

Contohnya adalah guru yang memberikan pendekatan personal kepada 

siswanya yang melanggar tata tertib sekolah, misalnya tidak menggunakan 

seragam sekolah dengan memberikan pengarahan mengapa menggunakan 

seragam sekolah itu penting. Guru memberikan peringatan dan siswa tidak 

diberikan hukuman yang keras. Dan apabila siswa tersebut di lain waktu 

telah menggunakan seragam sekolah lengkap, guru akan memberikan 
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penghargaan kepadanya berupa pujian dan penguatan agar siswa tersebut 

terus menggunakan seragam sesuai aturan.      

4. Unsur Disiplin  

Unsur-unsur disiplin dapat memberikan pengaruh yang cukup besar untuk 

meningkatkan kedisiplinan individu, yaitu seperti yangdikemukakan oleh 

Hurlock (dalam Handayani, 2007: 85) yang menyebutkan 4 (empat) unsur 

disiplin , yaitu peraturan,  hukuman penghargaan dan konsistensi. Penjelasan 

mengenai unsur-unsur disiplin sebagai berikut: 

a.  Peraturan  

Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk mengatur perilaku. 

Pola tersebut bertujuan untuk membekali individu dengan pedoman 

perilaku yang disetujui bersama dalam kelompok, rumah, sekolah dalam 

situasi tertentu. Peraturan mempunyai 2 fungsi yaitu:  

1)  Peraturan mempunyai nilai pendidikan  

2) adanya peraturan dapat membantu mendidik siswa, artinya adanya 

peraturan yang dibuat secara tidak langsung mengajarkan kepada 

siswa mengenai nilai moral dan juga mengajarkan siswa akan 

perilaku mana yang benar dan mana yang salah.   

3) Membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan, artinya 

adanya peraturan atau larangan dapat membatasi perilaku siswa 

yang  tidak diharapkan dan tidak disetujui oleh lingkungan.  

b. Hukuman  
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Hukuman bertujuan untuk mencegah tindakan yang tidak baik, 

untuk mendidik dan menyadarkan siswa bahwa perbuatan yang salah 

mempunyai akibat yang tidak menyenangkan. Hukuman mempunyai 3 

fungsi yaitu:   

1)  Fungsi pertama adalah mengahalangi, hukuman menghalangi 

pengulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat.  

2) Fungsi kedua adalah fungsi mendidik, yakni menyadarkan anak 

bahwa setiap perbuatan itu mempunyai konsekuensi.  

3) Fungsi ketiga adalah hukuman, yakni memberi motivasi anak 

untuk menghindari kesalahan.  

c. Penghargaan  

Penghargaan yang diberikan kepada siswa sebenarnya tidak perlu 

selalu berupa materi, tetapi dapat juga berupa kata-kata, pujian, senyuman, 

tepukan punggung dan sebagainya. Penghargaan mempunyai 3 fungsi 

yaitu:  

1)  Fungsi pertama penghargaan mempunyai nilai mendidik, agar 

dengan diberikannya penghargaan siswa memahami bahwa 

perilaku yang diperbuat benar.  

2) Fungsi kedua penghargaan ialah sebagai motivasi untuk 

mengulangi dan meningkatkan perilaku yang baik dan disetujui 

oleh lingkungan sosial.  

3) Fungsi ketiga penghargaan ialah memperkuat perilaku, artinya 

dengan adanya penghargaan siswa merasa perilaku yang dilakukan 
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tidak hanya taat aturan tetapi juga memberikan keuntungan bagi 

dirinya.  

d.  Konsistensi   

Konsisten berarti keseragaman atau tingkat kestabilan, konsisten 

harus menjadi ciri semua aspek disiplin. Harus ada konsisten dalam 

peraturan, hukuman, dan juga penghargaan, supaya anak tidak bingung. 

Jika tidak konsisten anak akan sulit menentukan mana yang benar dan 

boleh dilakukan dan mana yang salah dan tidak boleh dilakukan. 

Konsisten mempunyai 3 fungsi yaitu :  

1)  Fungsi pertama ialah mendidik siswa untuk selalu menjalankan 

perilaku disiplin dalam kesehariannya.  

2) Fungsi kedua ialah motivasi, siswa yang selalu menerima 

konsistensi hukuman atas perilaku yang salah dan penghargaan 

atas perilaku yang benar maka akan termotivasi untuk selalu 

menjalankan perilaku yang benar.  

3) Fungsi ketiga ialah mempertinggi penghargaan terhadap peraturan 

dan orang yang berkuasa. 

5. Faktor Dominan yang Mempengaruhi dan Membentuk Disiplin 

Kedisiplinan terjadi tidak terlepas dari faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, seperti yang diungkapkan oleh Andree Tiono Kurniawan 

dalam Handayani (2014 :87) menyebutkan bahwa ada 4 faktor dominan yang 

mempengaruhi dan membentuk disiplin, yaitu sebagai berikut. 

a. Kesadaran diri 
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Merupakan pemahaman diri bahwa disiplin dianggap penting sebagai 

suatu kebaikan dan keberhasilan diri, selain itu kesadaran diri menjadi motif 

dalam mempengaruhi kedisiplinan diri. 

b. Pengikutan dan ketaatan 

Sebagai langkah penerapan dan praktik atas peraturan yang mengatur 

perilaku individu. Hal ini sebagai kelanjutan dari adanya kesadaran diri yang 

dihasilkan oleh kemampuan dan kemauan diri yang kuat. Tekanan dari luar 

dirinya sebagai upaya mendorong, menekan, dan memaksa agar disiplin 

diterapkan dalam diri seseorang sehingga peraturan-peraturan dapat diikuti 

dan dipraktikkan. 

c. Alat pendidikan 

Sebagai sarana untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan 

membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan. 

d. Hukuman 

Sebagai upaya untuk menyadarkan, mengoreksi, dan meluruskan yang 

salah sehingga orang kembali pada perilaku yang sesuai dengan harapan.  

Dari keempat faktor di atas mempunyai peranan sangat penting adalah 

faktor dari kesadaran diri, dimana disiplin itu berasal dari pemahaman diri 

untuk memberikan dampak positif bagi kelancaran siswa mencapai 

citacitanya. Kesadaran diri dapat terwujud apabila seseorang dengan 

kegigihan, ketekunan, dan kerja keras dalam menunjang peningkatan dan 

pengembangan prestasi akademik maupun nonakademik di sekolah dan di luar 

sekolah. 
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C. Tata Tertib 

1. Pengertian Tata Tertib 

 Menurut intruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Mei 

1974, No. 14/U/1974 (Suryosubroto, 2010: 81) “tata tertib ialah ketentuan-

ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung 

sanksi terhadap pelanggarannya”. Tata tertib sekolah berperan sebagai 

pedoman perlaku siswa, sebagaimana yang dikemukakan oleh Harlock 

(Arifatul dkk, 2013:3) bahwa “peraturan berfungsi sebagai sumber motivasi 

untuk bertindak sebagai harapan sosial”. Peraturan juga merupakan salah satu 

hal disiplin untuk berperilaku. Hal ini sejalan dengan pendapat yang 

dekemukakan oleh Harlock (Arifatul dkk, 2013: 3) yaitu: 

“Bila disiplin diharapkan mampu mendidik anak-anak untuk 

berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan kelompok sosial 

mereka, ia harus mempunyai  empat  unsur  pokok, apapun  cara  

mendisiplinkan  yang digunakan,  yaitu: peraturan sebagai 

pedoman  perilaku,  konsistensi  dalam peraturan  tersebut  dan 

dalam cara yang digunakan untuk  mengajak  dan memaksakannya,  

hukuman  untuk pelanggaran peraturan dan penghargaan untuk 

perilaku yang sejalan dengan perilaku yang berlaku”. 

 

    Tata tertib murid adalah bagian dari tata tertib sekolah, disamping itu 

masih ada tata tertib guru dan tata tertib tenaga administratif. Kewajiban 

menaati tata tertib sekolah adalah hal yang penting sebab merupakan bagian 

dari sistem persekolahan dan bukan sekedar kelengkapan sekolah 

(Suryosubroto, 2010: 82). Pada dasarnya tata tertib murid adalah sebagai 

berikut: 

a. Tugas dan kewajiban dalam kegiatan intra sekolah: 
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1) Murid harus datang ke sekolah sebelum pelajaran dimulai 

2) Murid harus sudah siap menerima pelajaran sesuai dengan jadwal 

sebelum pelajaran dimulai 

3) Murid tidak dibenarkan tinggal didalam kelas pada saat istirahat, 

kecuali jika keadaan tidak memungkinkan misalnya hujan 

4) Murid boleh pulang ketika pelajaran telah selesai 

5) Murid wajib menjaga kebersihan dan keindahan sekolah 

6) Murid wajib berpakaian sesuai dengan yang ditetapkan oleh sekolah 

7) Murid harus juga memperhatikan kegiatan akstrakurikuler 

b. Larangan-larangan yang harus diperhatikan: 

1) Meningglkan sekolah ata jam pelajaran tanpa izin dari kepala sekolah 

atau guru yang bersangkutan 

2) Merokok di sekolah 

3) Berpakaian tidak senonoh atau besolek yang berlebihan 

4) Kegiatan yang mengganggu jalannya pelajaran 

c. Sanksi bagi murid dapat berupa: 

1) Peringatan lisan secara langsung 

2) Peringatan tertulis dengan tembusan orang tua 

3) Dikeluarkan sementara 

4) Dikeluarkan dari sekolah 

Dalam praktiknya, aturan tata tertib yang bersumber dari intruksi 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut perlu dijabarkan atau 
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diperinci sejelas-jelasnya dan disesuaikan dengan kondisi sekolah agar 

mudah dipahami oleh murid. 

2. Tujuan Tata Tertib 

     Menurut Siti Nurfaozah, (2014: 56) “tujuan penyusunan tata tertib 

sekolah memberikan rambu-rambu kepada sekolah dalam: 

a. Memahami dasar pemikiran pentingnya pendidikan budi pekerti in 

action dalam praktek kehidupan sekolah untuk membentuk akhlak dan 

kepribadian siswa melalui penciptaan iklim dan kultur yang kondusif 

dalam menujang proses pembelajaran. 

b. Memahami acuan nilai serta aspek-aspek yang perlu dikembangkan 

dalam menyusun tata krama dan tata tertib sekolah bagi siswa, tata 

kehidupan sosial sekolah bagi kepala sekolah, guru dan tenaga 

kependidikan lainnya, serta tata hubungan sekolah dengan orangtua 

dan masyarakat pada umumnya. 

c. Menyusun tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah yang 

sesuai dengan nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma 

agama, nilai cultural, dan sosial kemasyarakatan setempat, serta nilai-

nilai yang efektif di sekolah. 

d. Melaksanakan tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah 

dengan tepat dengan mengirganisasikan semua potensi sumber daya 

yang tersedia untuk membudidayakan akhlak mulia dan budi pekerti 

luhur, memonitor dan mengavaluasi secara kesinambungan dan 

Pengaruh Pembelajaran Pendidikan..., Gumilar Gandi Munggaran, FKIP UMP, 2018



38 
 

memanfaatkan hasilnya untuk kenaikan kelas dan ketamatan belajar 

siswa. 

Dari keempat tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan tata 

tertib dan tata krama kehidupan sosial sekolah sangatlah penting 

karena tata tertib sekolah merupakan pedoman bagi sekolah untuk 

dapat menciptakan siswa yang disiplin dan tertib sehingga terwujud 

sikap yang positif baik di sekolah maupun masyarakat. 

D. Penelitian yang relevan 

1. Penelitian oleh Wulandari (2014), jurusan PPKn, IKIP Veteran Semarang. 

Dengan judul penelitian “ Upaya Meningkatkan kedisiplinan Siswa 

Melalui Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan”. Dengan hasil 

penelitian yaitu upaya dalam meningkatkan kedisiplinan tidak hanya 

dilakukan dalam pemebelajaran saja, melainkan dalam setiap kesempatan. 

Upaya meningkatkan kedisiplinan melalaui pembelajaran PKn terlihat 

dalam membuat silabus dan RPP. Dan mempunyai dua strategi yaitu 1) 

melakukan pengarahan secara klasikal tentang pentingnya kedisiplinan. 2) 

memberikan pesan moral berupa keteladanan guru. Faktor yang 

mendukung proses pembelajaran PKn untuk meningkatkan Kedisiplinan 

adalah  Nilai Kejujuran, Nilai tanggung jawab, model penelaian PKn 

menggunakan penilaian kognitif, afektif dan psikomotor. hambatan bagi 

guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam upaya meningkatkan 

kedisiplinan seperti lingkungn keluarga, lingkungan sekolah (pertemanan), 

lingkungan masyarakat. Faktor lingkungan keluarga berpengaruh bagi 
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peserta didik karena keluarga mempunyai pengaruh besar dalam 

pembentukan karakter peserta didik, mungkin dalam kebiasaan tingkah 

laku, pola berfikir dan sebagainya. Keluarga mempunyai peran besar bagi 

siswa, tingkah laku di rumah jelek pasti di sekolah tingkah lakunya jelek 

karena telah menjadi kebiasaan tingkah laku jelek di rumah. Meskipun 

demikian, sekolah sebagai sarana pendidikan dituntut membentuk siswa 

yang mulanya berkarakter jelek mnjadi lebih baik, begitupun siswa yang 

berkarakter baik dididik menjadi lebih baik 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Susiatik (2013), fakultas PIPS, IKIP 

veteran Semarang. Dengan judul “ Pengaruh Pembelajaran PKn Terhadap 

Pembentukan Karakter Siswa”. Hasil dari penelitian ini yaitu 

menunjukkan bahwa secara praktik memang ada pengaruh signifikan 

pemberian materi pembelajaran PKn terhadap pembentukan karakter 

siswa, namun sebetulnya tidak hanya pada pemberian materi pembelajaran 

PKn yang dapat memberikan sisipan materi pembentukan karakter anak. 

Pengaruh pemberian materi pembelajaran PKn terhadap pembentukan 

karakter siswa adalah menjadikan PKn sebagai mata pelajaran yang 

mampu membentuk kebiasaan yang baik, agar senantiasa menjaga perilaku 

yang baik. Implementasi dari pembentukan moral dalam karakter peserta 

didik dapat dilakukan dengan merealisasikan pendidikan karakter di 

sekolah, khususnya dalam pembentukan moral peserta didik. Perlu dicatat 

bahwa yang berperan dalam pembentukan moral peserta didik bukan 

hanya guru (PKn) saja, melainkan juga adanya partisipasi aktif dari orang 
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tua dan masyarakat. Walau pembahasan ini mengarah ke PKn namun 

untuk mata pelajaran lain tidak dapat terlepas dari kewajiban untuk 

memberikan pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam materi 

pembelajaran, hal ini didasari dari ruang lingkup pendidikan karakter yang 

sangat luas dan beragam. 

3. Penelitian oleh Novianto Putra, jurusan Hukum dan Kewarganegreaan, 

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegraan, Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Malang. Dengan judul “Pengembangan Karakter 

Disiplin pada Pembelajaran PKn kelas XI SMA Negeri 1 Pronojiwo-

Kabupaten Lumajang.” Hasil penelitian ini yaitu Pembelajaran PKn dalam 

mengembangkan karakter disiplin siswa meliputi 3 aspek: (1) menyusun 

silabus, (2) menyusun RPP, (3) pembelajaran PKn berbasi nilai karakter. 

Berikut pembahasan yang akan dijabarkan:1. penyusunan silabus, 

menggunakan standar dalam menyusun silabus adalah, (1) menganalisis 

SK/KD, (2) menganalis indikator yang hendak dicapai, (3) menganalis 

nilai pendidikan karakter yang relevan dengan kompetensi dasar, 

khususnya nilai karakter disiplin, (4) menambahkan sumber belajar yang 

lebih inovatif.Namun dalam penyusunan silabus harus di analisa dan 

dipertimbangkan sesuai dengan kondisi siswa dan kondisi sekolah. 2. 

Penyusunan RPP, menjabarkan setiap komponen sesuai dengan ketentuan 

yang telah dianjurkan oleh BSNP. 

Faktor penghambat yang terdapat dilapangan merupakan faktor 

penghambat yang relevan dan sumber yang dirujuk. Hal tersebut terbukti 
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dengan adanya faktor internal yang mnghambat pengintegrasian 

pendidikan karakter disiplin, yaitu sikap siswa yang kurang berminat 

mempelajari pembelajaran nilai. Hal tersebut tentunya bukan diawali dari 

faktor internal saja, namun didukung pula oleh faktor eksternal juga, yaitu 

dari guru mata pelajaran, hali ini dibuktikan bahwasannya guru mata 

pelajaran, khususnya pelajaran PKn, ketika proses pembelajaran guru 

kurang variatif dan interaktif kepada peserta didik sehinga pelajaran 

cenderung membosankan bagi siswa. 

E. Hipotesis 

Penelitian ini dilakukan dengan asumsi bahwa pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan sangatlah penting dalam  menumbuhkan kesisiplinan siswa, 

untuk menjadi warga negara yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Semakin tinggi pengaruh pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan, maka semakin tinggi pula tingkat terhadap kedisiplinan 

siswa. Peneliti merumuskan hipotesis bahwa kedisiplinan siswa dipengaruhi 

oleh pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, dengan pembatasan 

hipotesis yaitu “Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

pembelajaran PKn (X) terhadap kedisiplinan siswa (Y) mematuhi tata tertib 

sekolah di SMP N 4 Sumbang”. 

F. Kerangka berpikir 

Rancangan penelitian ini merupakan korelasi yang bertujuan 

mendiskripsikan pengaruh antara dua variabel. Dimana variabel bebas 

(independent variable) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
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Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (X) dan variabel terikatnya 

(Dependent Variable) adalah Kedisiplinan siswa mematuhi tata tertib sekolah 

(Y). Menurut arikunto (2006:121) memecah-mecah variabel menjadi sub-

variabel disebut kategorisasi, yakni memecah variabel menjadi kategori-

kategori data yang harus dikumpulkan oleh peneliti 

 

        ε 

    

 

 

 

 

 

Keterangan : 

X = Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Y = Kedisiplinan siswa mematuhi tata tertib sekolah 

ε = Residual (Variabel sisa/lain seperti peran guru, kondisi lingkungan dan lain-

lain) 
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