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ABSTRAK 

 

Yessi Ardila Rahman, NIM.3123311065, Upaya Guru PKn Dalam Menanamkan 

Nilai Moral Pancasila Terhadap Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Bandar Tahun 

Pelajaran 2015/2016. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya guru PKn dalam menanamkan nilai 

moral Pancasila pada siswa. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Populasi yang digunakan adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Bandar 

Tahun Pelajaran 2015/2016, yang terdiri dari 9 kelas dengan jumlah siswa 324 siswa. 

Sampel diambil dengan teknik random sampling, maka sampel dalam penelitian ini 

adalah 25%  dari keseluruhan jumlah siswa yaitu sebanyak 81 siswa dimana diambil 9 

siswa dari setiap kelas. Untuk memperoleh data alat pengumpul data yang digunakan 

adalah Observasi, angket dan wawancara. Adapun teknis analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah statistik sederhana (presentase) yaitu data yang telah 

terkumpul kemudian dianalisis. Dari hasil penelitian dan pembahasan maka diambil 

kesimpulan “guru PKn sangat berupaya menanamkan nilai moral Pancasila terhadap 

siswa SMP Negeri 1 Bandar”. Upaya yang dilakukan seorang guru PKn yaitu dengan 

menyampaikan materi di dalam kelas dan menjadi contoh atau panutan bagi siswa di 

lingkungan sekolah maupun diluar sekolah. Upaya tersebut yang dilakukan dalam 

menanamkan nilai moral Pancasila bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan 

nasional yaitu pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara 

Republik Indonesia yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan 

tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Dalam upaya menanamkan nilai moral 

Pancasila terhadap siswa SMP Negeri 1 Bandar guru PKn juga mengalami berbagai 

hambatan yang berasal dari peserta didik, keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat. 

Hambatan tersebut seperti kurangnya minat belajar siswa, kurangnya kepedulian orang 

tua untuk menanamkan nilai moral Pancasila dalam keluarga, kehidupan sehari-hari di 

masyarakat yang kurang baik. Namun meskipun demikian guru PKn dapat mengatasi 

hambatan tersebut dengan selalu melakukan upaya-upaya untuk menanamkan nilai moral 

Pancasila. 

 


