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RINGKASAN SKRIPSI 

 

Judul penelitian ini adalah Upaya Guru Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan dalam Membina Kesadaran Moral untuk Mengatasi Kenakalan 

Remaja pada Siwa di Kelas X SMA Negeri 1 Sandai  Kabupaten Ketapang. 1)  

Pelaksanaan upaya guru PKn dalam membina kesadaran moral untuk mengatasi 

kenakalan remaja pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Sandai Kabupaten 

Ketapang? 2) Bagaimanakah  upaya guru PKn dalam membina kesadaran moral 

untuk mengatasi kenakalan remaja pada siswa kelas X SAM Negeri 1 Sandai 

Kabupaten Ketapang? 3) faktor yang mempengarui upaya guru PKn dalam 

membina kesadaran moral untuk mengatasi kenakalan remaja pada siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Sandai Kabupaten Ketapang? 

        Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan bentuk penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran PKn dan siswa kelas X Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Sandai Kabupaten Ketapang, dokumen (silabus dan 

RPP), kesadaran moral yang di observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan 

data menggunakan teknik observasi langsung, komunikasi langsung, dan teknik 

dokumentasi. Validitas data yang menggunakan triangulasi sumber, 

memberrcheck, dan teman sejawat. Analisi data menggunakan data interaktif yang 

terdiri dari 4 tahap yaitu penggumpulan data, redukasi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan.  

 Kesimpulan peneliti ini adalah berdasarkan hasil penelitian dilakukan di 

lapangan, maka dapat diperoleh kesimpulan secara umum yaitu upaya guru PKn 

dalam membina kesadaran moral untuk mengatasi kenakalan remaja pada siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Sandai Kabupaten Ketapang sudah dilakukan dengan baik. 

Berdasarkan kesimpulan umum maka dapat disimpulkan secara khusus sebagai 

berikut: 1)pelaksanaan upaya guru PKn dalam membina kesadaran moral untuk 

mengatasi kenakalan remaja pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Sandai Kabupaten 

Ketapang yaitu siswa datang kesekolah tepat waktu, patuh pada tata tertib atau 

aturan sekolah, mengerjakan setiap tugas yang diberikan,mengikuti kaidah 

berbahasa yang baik dan benar, memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, membawa perlengkapan belajar sesuai dengan mata pelajaran, 

memperhatikan guru saat pelajaran berlangsung, membersihkan kelas saat waktu 

piket, menjaga kebersihan lingkungan, pulang sekolah tepat waktu, bersikap baik 

saat disekolah 2) bagaimanakah upaya guru PKn dalam membina kesadaran moral 

untuk mengatasi kenakalan remaja pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Sandai 

Kabupaten Ketapang pada saat proses pembelajaran yaitu dengan menggunakan 

media tata terib sekolah dengan memberikan pengertian tentang kesadaran terus 

menerus, memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa supaya kesadaran 

melekat dalam diri siswa, dan memberikan contoh atau teladan berperilaku dan 

bersikap yang baik,serta memberikan teguran jika melanggar tata tertib tersebut. 

3) faktor yang mempengaruhi upaya guru PKn dalam membina kesadaran moral 

untuk mengatasi kenakalan remaja pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Sandai 
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Kabupaten Ketapang faktor lingkungan keluarga, teman, guru dan keadaan diri 

siswa itu sendiri. 

 Saran serta penelitian ini dilakukan yaitu 1) Guru hendaknya lebih intensif 

lagi dalam memberikan pengumpulan tentang kesadaran moral untuk mengatasi 

kenakalan remaja sangat diperlukan untuk siswa. 2) Guru lebih meningkatkan 

kesadaran pada siswa dalam menanamkan moral siswa agar siswa tidak 

berperilaku yang melanggar di sekolah tersebut  3) Guru sebagai sosok panutan 

harus dapat memberikan contoh dalam bersikap dan bertindak serta memberikan 

bimbingan terhadap siswa agar terhindar dari pergaulan negatif seperti media 

elektronik dll. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




