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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A.Pendidikan  Kewarganegaraan 

 

Penegertian Pendidikan Kewarganegaraan 

   
 Pendidikan  Kewarganegaraan  adalah  proses  yang  dilakukan  oleh 

lembaga  pendidikan  dimana  seseorang  mempelajari  orientasi,  sikap  dan 

perilaku  politik  sehingga  yang  bersangkutan  memiliki  political  knowledge,  

awarenes,   attitude,  political  efficacy  dan  political  participatio,  serta 

kemampuan  mengambil  keputusan  politik  secara  rasional  dan  

menguntungkan  bagi  dirinya  maupun  bagi  masyarakat  dan  bangsa,  

(Tommyanggaraputra,  wordpress,  com/mater-kuliah-

keperawatans1/pendidikan-kewargaanegaraandan-masyarakat-madani/20  

Desember2013.) 

Menurut  Taniredja,  dkk  (2009:  19)  Pendidikan  Kewarganegaraan  

dirancang  dengan  maksud  untuk  memberikan  pengertian  kepada  

mahasiswa  tentang  pengetahuan  dan  kemampuan  dasar  berkenaan  dengan  

hubungan  antara  warga  negara  dengan  negara  serta  pendidikan  

pendahuluan  bela  negara  sebagai  bekal  agar  menjadi  warga  negara  yang  

dapat  diandalkan  oleh  bangsa  dan  negara. 

Berdasarkan  konsep  di  atas  di  simpulkan  bahwasannya  pengertian  

Pendidikan  Kewarganegaraan  merupakan  suatu  proses  penyiapan  generasi  

muda  oleh  lembaga  pendidikan  untuk  menjadi  generasi  penerus  bangsa  
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yang  memiliki  kepribadian  dan  budi  pekerti  yang  luhur  serta  menjadi 

warga  negara  yang  baik  yang  tahu  akan  hak  dan  kewajiban  sebagai  

warga  negara.  

2.Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

 Tujuan  dari  Pendidikan  Kewarganegaraan  di atur  dalam  Permendiknas  

Nomor 22  Tahun 2006  tentang  Standar  isi  untuk  satuan  pendidikan  dasar  

dan  menengah.  Tujuannya  adalah agar  peserta  didik  memiliki  kemampuan  

sebagai  berikut: 

1. Meningkatkan  kesadaran  dan  wawansan  peserta  didik  akan  status, hak  

dan  kewajibannya  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan 

bernegara, serta  meningkatkan  kualitas  dirinya  sebagai  manusia. 

2. Meningkatkan  kesadaran  dan  wawasan  termasuk  wawasan  

kebangsaan, jiwa dan patriotisme  bela  negara,  penghargaan  terhadap  

hak-hak  asasi  manusia, kemajemukan  bangsa, kelestarian  lingkungan  

hidup, kesetaraan  gender, demokrasi, tanggung  jawab  sosial, ketaatan  

kepada  hukum, ketaatan  membayar  pajak, dan  sikap  serta  perilaku  anti  

korupsi, kolusi  dan  nepotisme. 

 

B. Kecakapan  Kewarganegaraa  (Civic Skill) 

 
1. Pengertian  Kecakapan  Kewarganegaraan 

Menurut  Winataputra  dan  Budimansyah  (2007: 188-190)  adalah  

kecakapan  kewarganegaraan  yang  terdiri  atas  kecakapan  intelektual  

(kecakapan  berpikir  kritis)  dan  kecakapan  partisipasi  yang  bertanggung  

jawab,  efektif  dan  ilmiahdalam  proses  politik  dan  dalam  civil  society. 
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Menurut  Cholisin  (2013: 35)  kecakapan  kewarganegaraan  (civic skill)  

merupakan  kecakapan  yang  di  kembangkan  dari  pengetahuan  

kewarganegaraan,  yang  dimaksudkan  agar  pengetahuan  yang  di  peroleh  

menjadi  sesuatu  yang  bermakna,  karena  dapat  dimanfaatkan  dalam  

mengahadapi  masalah-masalah  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  

Kecakapan  Kewarganegaraa  meliputi  kecakapan-kecakapan  intelektual  

(intellectual skills)  dan  kecakapan  partisipasi  (participation skills). 

Berdasarkan  pernyataan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  

ketrampilan  kewarganegaraan  (civic skill)  adalah  kecakapan  yang  harus  

dimiliki  oleh setiap  warga  negara. 

2. Kompetensi Dasar Kecakapan Kewarganegaraan (Civic Skill) 

Kompetensi  umumnya  diartikan  sebagai  kemampuan  yang  

direfleksikan  dalam  perilaku  atau  perbuatan  sehari-hari.  Dalam  

membentuk  warga  negara  yang  baik  di  perlukan  penguasaan  

kompetensi  kewarganegaraan  yang  saling  berkaitan  satu  sama  lain.  

Warga  negara  yang merupakan  bagian  penting  dari  eksistensi  negara  

tentu  dituntut  untuk  memiliki  kompetensi  atau  kemampuan-kemampuan  

yang  direfleksikan  dalam sikap  perilaku  atau  perbuatan  sebagai  

masyarakat  dan  warga  negara. 

Winataputra  (2001)  dalam  (Hadian,  2009:  40)  memaparkan  20  

butir  kompetensi  dasar  ketrampilan kewarganegaraan  (civic skill)  yaitu: 

1) Ketrampilan  intelektual  (intelektual  skill),  terdiri  dari: 
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a) Mengemukakan  pikiran  secara  lisan  dan  atau  tulisan  dalam  

bahasa  Indonesia  yang  baik. 

b) Menganalisis  masalah  kemasyarakatan  secara  kritis. 

c) Mengambil  keputusan  individual  atau  kelompok. 

2) Keterampilan  partisipasi  (partisipator  skill)  terdiri  dari: 

a) Beroraganisasi  dalam  lingkungan  dengan  penuh  kesadaran  dan  

tanggung  jawab  personal  dan  sosial  sebagai  individu  dan  warga  

negara,  dan  dengan  penuh  rasa  kekeluargaan. 

b) Berpartisipasi  dalam  lingkungan  sekolah  dan  atau  masyarakat  

secara  cerdas  dan  penuh  rasa  tanggung  jawab  personal  dan  sosial  

dan  semangat  kekeluargaan. 

c) Berkomuniukasi  secara  cerdas  dan  etis  dengan  orang  yang  lebih  

tua  atau  lebih  tinggi  kedudukannya,  dengan  sesama  atau  sejawat,  

dan  dengan  orang  yang  lebih  muda  atau  lebih  rendah  

kedudukannya. 

d) Mempengaruhi  kebijakan  umum  dengan  menggunakan  cara-cara  

yang  sesuai  dengan  norma  yang  berlaku  dan  dengan  konteks  

sosial  budaya  lingkungan. 

e) Melaksanakan  keputusan  individual  dan  atau  kelompok  sesuai  

dengan  konteks  secara  bertanggung  jawab. 

f)  Membangun  kerja  sama  dengan  orang  lain  atau  organisasi  lain 

atas  dasar  toleransi  terhadap  perbedaan,  saling  pengertian,  dan  

kepentingan  bersama. 
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g) Berlomba  dengan  orang  lain  untuk  menghasilkan  sesuatu  yang  

lebih  baik  dan  lebih  bermanfaat  bagi  pengembangan  kehidupan  

bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. 

h)  Turut  serta  secara  aktif  dalam  berbagai  diskusi  masalah-masalah  

kenegaraan  dengan  cara  yang  cerdas  dan  bertanggung  jawab. 

i) Menentang  berbagai  bentuk  pelecehan  terhadap  hak  asasi  manusia  

dalam  berbagai  bidang  dengan  menggunakan  cara  yang  secara  

sosial-budaya  dapat  di  terima. 

j) Turut  serta  mengatasi  konflik  sosial  antara  pribadi/antara  

kelompok  dengan  cara  yang  baik  dan  dapat  diterima  semua  

pihak. 

k) Memimpin  kegiatan  kemasyarakatan  di  lingkungannya  secara  

bertanggung  jawab. 

l) Memberikan  dukungan  yang  sehat  dan  penuh  tanggung  jawab  

terhadap  calon  pimpinan  dalam  lingkungan. 

m)  Membeikan  dukungan  yang  sehat  dan  tulus  terhadap  pimpinan  

yang  terpilih  secara  demokratis  sekalipun  buka  berasal  dari  

kelompok  dukungan  semulanya. 

n)  Menunaikan  berbagai  kewajiban  sebagai  anggota  masyarakat  dan  

warga  negara  dengan  penuh  kesadaran  dan  tanpa  di  minta. 

o)  Selalu  membangun  dan   perasaan  saling  pengertian  dan  hormat  

menghormati  antara  suku,  agama,  ras  dan  golongan,  guna  
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menjaga  dan  memelihara  keutuhan  masyarakat,  bangsa  dan  negara  

Indonesia,  dan  semangat  kekeluargaan. 

p) Berusaha  membangun  saling  pengertian  anatara  bangsa  atau  

negara  dengan  cara  memanfaatkan  berbagai  media  masa  dan  

jaringan  teknologi  komunikasi  yang  tersedia. 

q) Berusaha  untuk  meningkatkan  kemmapuan  pribadi  dan  kegiatan  

sosial-kultural  selaku  warga  negara  dengan  kesadaran  bahwa  

sumbanagn  kepada  warga  negara  dihari  esok  lebih  baik  dari  hari  

ini  dan  hari  kemarin. 

Berdasarkan  pendapat  di atas  bahwa  keterampilan  kewarganegaraan  

(civic skill)  sangat  penting  dimiliki  oleh  setiap  warga  negara  karena  berguna  

untuk  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. 

Menurut  Cholisin  (2013: 37),  unsur  kecakapan  kewarganegaraan  

meliputi:  

a) Religius 

Pemikiran,  perkataan  dan  perbuatan  seseorang  yang  diupayakan  

selalu  berdasarkan  pada  nilai-nilai  keutuhan  atau  ajaran  agamanya.  

Indikatornya:  membei  salam,  berdoa  setiap  mengawali  kegiatan  atau  

melaksanakan  tugas,  menghormati  setiap  sikap,  tindakan  dan  

kebijaksanaan  untuk  melaksanakan  nilai-nilai  ke  Tuhanan  atau  nilai  

agamanya:   menolak  sikap,  tindakan  atau  kebijakan  yang  menyimpang  

atau  menodai  agama,  tawakal. 
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b) Jujur 

Perilaku  yang  di  dasarkan  pada  upaya  menjadikan  dirinya  sebagai  

orang  yang  dapat  di  percaya  dalam  perkataan,  tindakan  dan  pekerjaan,  

baik  terdapat  diri  dan  pihak  lain.  Indikatonya:  berkata  secara  benar  atau  

suatu  dengan  fakta,  bertindak  berdasarkan  prinsip  yang  di  yakini  hati  

nurani  atau  norma-norma  sosial  yang  berlaku.  Bekerja  berdasarkan  

mandate  atau  kewenangan  yang  di  miliki. 

c) Cerdas 

Pikiran  dan  perilaku  yang  berupa  reaksi  yang  cepat  dan  akurat  

terhadap  pengalaman  baru,  membuat  pengalaman  dan  pengetahuan  yang  

dimiliki  telahsiap  dipakai  apabila  dihadapkan  pada  fakta  atau  kondisi  

baru. 

d) Tangguh 

Sikap  dan  perilaku  pantang  menyerah  atau  tidak  mudah  putus  asa  

dalam  menghadapi  kesulitan  yang  melaksanakan  kegiatan  atau  tugas  

sehingga  mampu  mengatasi  dan  berhasil  meraih  tujuan  yang  menjadi  

tugasnya  atau   yang  diinginkannya  juga  kuat  terhadap  pendirinya,  ketika  

kata  hati  menuntunnya.  Indikatornya  sikap  dan  perilakunya  menyerah  

atau  tidak  mudah  putus  asa  dalam  menghadapi  berbagai kesulitan  dan  

melaksanakan  kegiatan  atau  tugas,  mampu  mengatasi  dan  berhasil  

mengatasi  dan  berhasil  meraih  tujuan  yang  menjadi  tugasnya  atau  yang  

diinginkanya,  berpendirian  kuat  berdasarkan  hati  nurani. 
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e) Peduli 

Sikap  dan  perilaku  yang  berupa  perhatian  (simpati,  empati)  dan  

memberikan  kesediaan  memberikan  bantuan  sesuai  dengan  kemampuan  

kepada  orang  lain  atau  kelompok   agar  kehidupannya  lebih  baik,  

khususnya  bagi  mereka  yang  tidak  beruntung  atau  meghadapi  masalah-

masalah  publik  (kelaparan,  kekurangan air,  minum,  korban  pelanggaran  

HAM,  pencemaran  lingkungan  dsb.) 

Indikatornya:  Sikap  simpati  dan  empati  bagi  orang  lain  atau  

kelompok  yang  kurang  beruntung  dala  kehidupannya.  Memberikan  

bantuan  sesuai  dengan  kemampuan  baik  secara  fisik,  mental  dan  

finansial  terhadap  orang  lain  atau  kelompok  yang  kurang  beruntung  

dalam  kehidupannya, 

f) Demokratis 

Cara  berpikir,  bersikap  dan  bertindak  yang  menilai  sama  hak  dan  

kewaiban  dirinya  dan  orang  lain  baik  dalam  kehidupan  politik,  ekonomi  

dan  sosial. 

Indikatornya:  mengemukkan  pendapat  sendiri,  memaparkan  suatu  

informasi  yang  penting  kepada  khalayak  umum,  menilai  kritis  pendapat  

orang  lain,  bersedia  melakukan  koalisai,  negosiasi,  kompromi,  dan  

konsensus  ( musyawarah  untuk  mufakat),  bersikap   hangat  dan  mau  

kerjasama  terhadap  orang  atau  kelompok  lain,  berpikir  terbuka  (mau  

menerima  ide  atau  pendapat  orang  lain  walaupun  berbeda),  emosinya  

terkendali  (misalnya:  menghadapi  argumentasi  yang  bermusuhan,  
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sewenang-wenang  dan  tidak  masuk  akal),  toleran  terhadap  ketidakpastian  

(ketidak  cukupan  informasi  atau  ketegangan  nilai),  berpartisipasi  aktif  

dalam  memecahkan  masalah-masalah  publik  (termasuk  aktif  dalam  

kegiatan  sekolah),  menyerasikan  antara  kepentingan  pribadi  dengan  

kepentingan  umum. 

g) Nasionalis 

Cara  berpikir,  bersikap  dan  berbuat  yang  menunjukkan  kesetiaan,  

kepedulian,  dan  penghargaan  yang  tinggi  terhadap  bahasa,  lingkungan  

fisik,  sosial,  budaya,  ekonomi  dan  politik  bangsanya.  Dalam  

nasionalisme  berati  ada  penghayatan  dan  kepedulian  serta  turut  

bertanggung  jawab  atas  semua  masalah  negara-bangsa,  dengan  perkataan  

lain,  memperlakkan  dan  menyikapi  suka  duka  kolektif  (nasional)  sebagai  

keprihatinan  pribadi  (individual),  dan  siap  sedia  membela  negara-bangsa. 

Indikatornya:  Berbahasa  Indonesia  secara  lisan  dan  tulisan  yang  

baik   misalnya:  mengemukakan  pendapat  (kritik  sosial  dan  kontrol  

sosial)  dan  menulis  surat  kepada  pejabat  publik  atau  surat  pembaca  

dalam  surat  kabar  dengan  bahasa  Indonesia  yang  baik.  Memiliki  rasa  

setia  kawan  terhadap  sesama  anak  bangsa.  Kemandirian  dalam  mengolah  

SDA  (membuat  biopori,  menanam  pohon,  membuat  kerajinan  tangan  

berdasarkan  bahan  dari  lingkunagan  dsb);  Melestarikan  dan  

mengembangkan  nilai-nilai  dan  kesenian  di  daerah  masing-masing  

maupun  nasional  (misalnya:  memakai  pakaian  tradisional,  menyanyikan  

lagu-lagu  daerah,  dsb);  Kemandirian  dalam  berekonomi  ( menabung,  
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lebih  mengutamkaan  memakai  produk  lokal  baik  dalam  hal  pakaian,  

makanan  dan  alat-alat  kebutuhan  belajar  yang  lain  dsb);  Memelihara  

dan  mengembangkan  Pancasila,  UUD  1945,  NKRI  dan  Bhineka  Tunggal  

Ika  (misalnya:  melakukan  upacara  bendera,  hari-hari  besar  nasional,  

menyanyikan  lagu-lagu  kebangsaan  dsb). 

h) Patuh  pada  aturan  sosial 

Sikap  menurut  dan  taat  terhadap  aturan-aturan  berkenaaan  dengan  

masyarakat  dan  kepentingan  umum.  Indikatornya:  Menghormati  hukum  

dan  norma  yang  lain  (mematuhi  hukum  dan  norma  yang  lain  bahkan  

ketik  I  tidak  menyepakatinya);  berpartisipasi  aktif  melakukan  tindakan  

dengan  cara-cara  damai  dan  legal  untuk  mengubah  hukum  yang  tidak  

arif  dan  adil  (hukum  yang  diskriminatif  pincang  atau   tidak  seimbang  

dan  merampas  hak  atau  dzalim. 

i) Sadar  akan  hak  dan  kewajiban  orang  lain 

Sikap  tahu  dan  mengerti  serta  melakukan  apa  yang  menjadi  milik  

atau  hak  diri  sendiri  dan  orang  lain.  Mencakup  dalam  pengertian  ini  

menghormati  hak  orang  lain  bahwa  mereka  memiliki  kedudukan  yang  

sama  dalam  pemerintahan  (untuk  posisi  memerintah  dan  posisi  

diperintah)  dan  sama  dimata  hukum  (equality  before  the  law),  dalam  

kemerdekaan  mengeluarkan  pendapat. 

j) Bertanggung  jawab 

Sikap  dan  perilaku  seseorang  untuk  melakukan  tugas  dan  

kewajiban  sebagaimana  yang  seharusnya  dia  lakukan,  terhadap  diri  
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sendiri,  masyarakat,  lingkungan  (alam,  sosial,  dan  budaya),  negara  dan  

Tuhan  YME. 

Indikatornya:  Bertanggung  jawab  secara  moral,  misalnya  merasa  

malu (shame culture)  dan  merasa  bersalah  (guilt culture)  yang  diikuti  

dengan  selalu  bersedia  meminta  maaf,  melakukan  kebakan  dan  tidak  

mengulangi  lagi  perbuatannya. 

Bertanggung  jawab  atas  dasar  pertimbangan  kepercayaan  publik  

atau  masyarakat  (politisi,  misalnya  bersedia  memberikan  informasi  

secara  terbuka  tentang  tugas  yang  dilakukan  dan  bersedia  mengundurkan  

diri  jika  hal  itu  merupakan  jalan  keluar  yang  terbaik  bagi  kepentingan  

umum;  Bertanggung  jawab  secara  hukum,  misalnya  bersedia  dikenai  

sanksi  hukum  yang  berlaku  apabila  telah  terbukti  melanggar  peraturan;  

Bertanggung  jawab  dalam  konteks  lingkungan  alam  sekitarnya,  misalnya:  

polusi,  pencemaran  lingkungan  dsb. 

k) Berfikir  kreatif,  logis  dan  inovatif 

Berpikir  dan  melakukan  sesuatu  secara  kenyataan  atau  logika   

untuk  menghasilkan  cara  atau  hasil  baru  dan  termutakhir  dari  apa  yang  

telah  dimiliki.  Indikatornya:  Memaparkan  pendapat  didasarkan  pada  

fakta  empiris;  Menunjukkan  kekuatan  dan  kelemahan  suatu  isu  tertentu  

baik  berupa  kritik  sosial  (dalam  rangka  mempengaruhi  pendapat umum)  

maupun  kontrol  sosial  (dalam  rangka  meluruskan  dari  penyimpangan  

terhadap  norma-norma  sosial  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  
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keharmonisan  sosial);  Memaparkan  cara  atau  hasil  baru  dan  mutakhir  

dari  apa  yang  telah  dimiliki. 

3.  Kecakapan  Intelektual  (Intelectual  Skill) 

Kecakapan  intelektual  (intellectual  skill)  merupakan  suatu  yang  

penting  untuk  seorang  warga  negara  yang  berpengetahuan,  efektif  dan  

bertanggung  jawab,  disebut  sebagai  kemampuan  berpikir  kritis.  

Kecakapan  intelektual  untuk  seorang  warga  negara  yang  berpengatahuan,  

efektif  dan  bertanggung  jawab,  disebut  sebgaai  kemampuan  berpikir  

kritis.  Kategori  mengenai  kecakapan-kecakapan  ini  adalah  “identifying  

and  describing;  explaining  and  analyzing;  and  evaluating,  taking,  and  

defending  positions  on  publik  issues”.  Selain  mengisyaratkan  

pengetahuan  dan  kemampuan  intelektual,  pendidikan  warga  negara  dan  

masyarakat  demokratis  juga  harus  difokuskan  pada  kecakapan-kecakapan  

partisipasi  yang  bertanggung  jawab,  efektif,  dan  ilmiah  dalam  proses  

politik  civil  society  (Cholisin 2013: 42). 

Contoh  keterampilan  intelektual  yaitu  keterampilan  dalam  merespon  

berbagai  persoalan  politik,  misalnya  merancang  dialog  dengan  DPRD . 

Contoh  keterampilan  berpartisipasi  adalah  keterampilan  menggunakan  

hak  dan  kewajiban   dibidang  hukum,  misalnya  segera  melaporkan  

kepada  polisi  atas  terjadinya   kejahatan  yang  diketahui  (Cholisin 2013: 

45). 

Kecakapan  intelektual  lain  yang  dipupuk  oleh  Civic  Education  

yang  bermutu  adalah  kemampuan  mendeskripsikan.  Kemampuan  untuk  
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mendeskripsikan  fungsi-fungsi  dan  proses-proses  seperti  sistem  cheks  

and  balances  atau  judicial  revies  menunjukkan  adanya  pemahaman.  

Melihat  dengan  jelas  dan  mendeskripsikan  kecenderungan-kecenderungan  

seperti  berpartisipasi  dalam  kehidupan  kewarganegaraan,  imigrasi  atau  

pekerjaan  membantu  warga  negara  untuk  selalu  menyesuaikan  diri  

dengan  peristiwa-peristiwa  yang  sedang  aktual  dalam  pola  jangka  waktu  

yang  lama  (Cholisin 2013: 49). 

Menurut  Cholisin (2013:51),  keterampilan  intelektual  

kewarganegaraan  warga  negara  meliputi: 

1) Mengidentifikasi  (menandai,  menunjukkan)  dibedakan  menjadi  

keterampilan:  membedakan,  mengelompokkan  atau  mengklarifikasikan,  

menentukkan   bahwa  sesuatu  itu  asli. 

2) Menggambarkan  (memberikan  uraian  atau  ilustrasi),  misalnya  tentang:  

proses,  lembaga,  fungsi alat,  tujuan,  kualitas. 

3) Menjelaskan  (mengklarifikasi/menafsirkan),  misalnya  tentang :  sebab-

sebab  terjadinya  peristiwa,  makna  dan  pentingnya  peristiwa  atau  ide,  

alasan  bertindak. 

4) Menganalisis,  misalnya  tentang  kemampuan  menguraikan,  misalnya :  

unsur-unsur  atau  komponen-komponen  gagasan  (ide),  proses  politik,  

institusi-institusi,  konsekuensi  dari  ide,  proses  politik,  memilah  

manacara  dengan  tujuan,  mana  yang  merupakan  fakta  dan  pendapat,  

mana  yang  merupakan  tanggung  jawab  pribadi  dan  mana  yang  

merupakan  tanggung  jawab  publik. 

5) Menjelaskan  (mengklarifikasi/menafsirkan),  misalnya  tentang :  sebab-

sebab  terjadinya  peristiwa,  makna  pentingnya  peristiwa  atau  ide,  

alasan  bertindak. 

6) Mengevaluasi  pendapat/posisi :  menggunakan  kriteria  atau  standar  

untuk  membuat  keputusan  tentang :  kekuatan  dan  kelemahan  

isu/pendapat,  menciptakan  pendapat  baru. 

7) Mengambil  pendapat/oposisi :  dari  hasil  seleksi  dari  berbagai  posisi,  

membuat  pilihan  baru. 

8) Mempertahankan  pendapat/posisi :  mengemukakan  argumentasi  

berdasarkan  asumsi  atas  posisi  yang  dipertahankan/diambil/dibela,  

merespon  posisi  yang  tidak  disepakati. 
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Salah  satu  kompetensi  dasar  dalam  kecakapan  kewarganegaraan  

(civic skill)  ialah  kecakapan  intelektual  (kecakapan  berpikir  kritis).  

Keterampilan  berpikir  krits  adalah  suatu  proses  berpikir  dengan  

mengemukakan  penilaian  dengan  menerapkan  norma  dan  standar  yang  

tepat  (Sapriya  dan  Winataputra,  2003:  196). 

Pengertian  berpikir  kritis  menurut  pendapat  Suryati  (2000)  dalam  

(Hadian,  2009:  43)  bahwa  keterampilan   berpikir  kritis  yaitu  kemampuan  

menganalisis  terhadap  berbagai  persoalan  yang  menyangkut  mata  

pelajaran,  memberikan  argumentasi,  memunculkan  wawasan,  dan  

memberikan  interpretasi. 

Pengertian  lain  dikemukakan  oleh  Spitler  dalam  (Hadian  2009:  43)  

adaalah  keterampilan  berpikir  kritis  itu  adalah  keterampilan  bernalar  dan  

berfikir  reflektif  dan  difokuskan  untuk  memutuskan  hal-hal  yang   

diyakini  dan  dilakukan.  Selain  itu,  kemampuan  berpikir  kritis  adalah  

keterampilan  yang  terarah  pada  tujuan,  yaitu  menghubungkan  kognitif  

dengan  dunia  luar  sehingga  mampu  membuat  keputusan,  pertimbangan,  

tindakan  dan  keyakinan.  

Dari  beberapa  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  berpikir  

kritis  merupakan  proses  yang  refleksi  untuk  menganalisis  suatu  masalah  

dengan  norma  dan  argumen  yang  kuat. 

4.  Kriteria-kriteria  berpikir  kritis 

 Sartorelli  (Hadian,  2009:  44)  telah  menyusun  daftar  penilaian  

terhadap  tindakan  yang  berpikir  kritis. Untuk  menilai  kemmapuan  
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kecakapan  intelektual  (berpikir  kritis)  siswa  dapat  dilihat  dengan  kriteria  

pengukuran  akurasi  dan  prestasi  berpikir  kritis  dibawah  ini: 

a) Menghadapi  tantangan  demi  tantangan  dengan  alasan-alasan, 

b) Memberikan  contoh-contoh  dan  argumen  yang  berbeda  dan  yang  

sudah  ada. 

c) Menerima  saran  dari  orang  lain  untuk  mengembangkan  ide-ide  baru. 

d) Mencari  dan  memaparkan  hubungan  antara  masalah  atau  pengalaman  

lain  yang  relevan. 

e) Menghubungkan  masalah  khusus  yang  menjadi  subjek  diskusi  dengan  

prinsip  yang  lebih  bersifat  umum. 

f) Menanyakan  pertanyaan-pertanyaan  yang  relevan  dan  beraturan. 

g) Meminta  klarifikasi. 

h) Meminta  elaborasi. 

i) Menanyakan  sumber  informasi. 

j)  Berusaha  untuk  memahami. 

k)  Mendengarkan  dengan  hati. 

l)  Mendengarkan  agar  pikiran  terbuka. 

m)  Berbicara  dengan  jelas. 

n)  Bersikap  sopan. 

o)  Mencari  dan  memberikan  ide  dan  pilihan  variasi. 

 

Dengan  demikian  berpikir  kritis  siswa  dapat  d nilai  menggunakan  

kriteria-kriteria  diatas  dan  keterampilan  berpikir  kritis  siswa  dapat  dilihat  

pada  saat  diskusi  berinteraksi  dengan  teman  melalui  analisis  dan  

argumentasi. 

5.  Cara  meningkatkan  keterampilan  berpikir  kritis. 

Menurut Penner, Sartorelli, dan  Swartz  (dalam Hadian, 2009: 45)  

terdapat  beberapa  cara  dan  strategi  dalam  melatih  siswa  berpikir  kritis,  

diantaranya  adalah: 

a) Membaca  dengan  kritis. 

b) Meningaktkan  daya  analisis. 

c) Mengembangkan  kemampuan  observasi. 

d) Meningkatkan  rasa  ingin  tahu,  kemampuan  bertanya  dan  refleksi. 
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e) Metakognisi,  dapat  berupa: 

Merencanakan  cara  berpikir. 

1) Menyadari  dan  mengawasi  cara  berpikir. 

2) Menamai  proses  berpikir  yang  khusus. 

3) Menjelaskan  tahap-tahap  berpikir  untuk  setiap  proses  khusus  yang  

dilalui. 

4) Mengevaluasi  tahap  berpikir  untuk  menuju  efisiensi. 

f) Mengamati  model  dalam  berpikir  kritis. 

g) Diskusi  yang  kaya. 

Kesempatan  untuk  diskusi  yang  kaya  dapat  melalui: 

a) Forum  perdebatan  atas  isu-isu  yang  kontroversial. 

b) Pertemuan  dimasyarakat. 

c) Menulis  artikel,  surat  pembaca. 

d) Menganalisis  artikel  dari  surat  kabar. 

e) Membaca  literatur  yang  menggambarkan  nilai  tradisi  yang  berbeda-

beda. 

Dengan  demikian  kemampuan  berpikir  kritis  harus  dikembangkan  

dalam  diri  siswa  supaya  dapat  lebih  berpikir  kreatif  dalam  menganalisis  

suatu  gagasan  atau  pendapat. 

6.    Kecakapan  Partisipasi  (Partisipatory  Skill) 

 Menurut  Sapriya  (2002: 73)  pengertian  keterampilan  pertisipasi  yaitu: 

“Kegiatan  mengembangkan  kecakapan  dan  rasa  percaya  diri  siswa  dalam  

kerja  kelempok  dan  dalam  proses  mengambil  keputusan.  Para  siswa  juga  

didorong  untuk  menilai  apakah  kecakapan  yang  di latihkan  di kelas  ada  

manfaatnya  dengan  kehidupan  mereka  sehari-hari  dan  masa  yang  akan  

datang”. 

 Davis  (dalam  Sastropoetro, 1986: 13)  mendifinisikan  pertisipasi  

sebagai  berikut: 

 “Keterlibatan  mental/pikiran  dan  emosi/perasaan  seseorang  didalam  

situasi  kelempok  yang  mendorong  untuk  memberikan  sumbangan  kepada  

kelompok  dalam  usaha  mencapai  tujuan  serta  turut  bertanggung  jawab  

terhadap  usaha  yang  bersangkutan”. 
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Dari   pengertian  diatas,  dapat  diambil  3  hal  pokok  yaitu: 

a) Partisipasi  merupakan  keterlibatan  mental  dan  emosi. 

b) Partisipasi  menghendaki  adanya  kontribusi  dari  anggota  kepentingan  

atau  tujuan  kelompok. 

c) Partisipasi   dilakukan  secara  bertanggung   jawab  terhadap  kelompok. 

Berdasarkan  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  keterampilan  

pertisipasi  dapat  menunjukkan  kecakapan  siswa  dalam  proses  pengambilan  

keputusan  bersama  dengan  penuh  tanggung   jawab.  

1) Bentuk  dan  Kategori  Keterampian  Partisipasi 

Menurut  Sulaiman  (dalam  Hadian, 2009 : 48)  membagi  empat  bentuk  

partisipasi  yaitu: 

a) Partisipasi  langsung  dalam  kegiatan  bersama  secara  fisik  dan  tatap  

muka. 

b) Partisipasi  dalam  bentuk  iuran  uang  atau  barang,  dana  dan  sarana. 

c) Patisipasi  dalam  proses  pengambilan  keputusan. 

d) Partisipasi  dalam  bentuk  dukungan. 

Adapun  menurut  bentuknya,  Davis  (dalam Hadian, 2009 : 47)  membagi  

partisipasi  kedalam  dua  bagian  yaitu: 

a) Partisipasi  aktif ,  adalah  pertisipasi  yang  diterima  seorang  tersebut  

dengan  sukarela  dan  berusaha  mengajak  orang  lain  untuk  turut  serta. 

b) Partisipasi  pasif,  adalah  bentuk  partisipasi  yang  menyatakan  bahwa  

seseorang  tidak  menolak  namun  tidak  ikut  serta  baik  dalam  

perencanaan,  pelaksanaan,  maupun  sampai  pada  pemanfaatan  hasil  
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akhir  dari  sutau  program,  sementara  itu  juga  tidak  berusaha  untuk  

menghambatnya. 

Berdasarkan  uraian  di atas,  bentuk  partisipasi  di bagi  dalam  dua  

macam,  yaitu  partisipasi  secara  langsung  dan  partisipasi  secara  tidak  

langsung. Partisipasi  langsung  adalah  suatu  kegiatan  yang  seluruh  

anggotanya  mengikuti  kegiatan tersebut dan  mengajak  orang  lain  untuk  

ikut  serta  kedalam  kegiatan  tersebut.  Sedangkan  partisipasi  secara  tidak  

langsung  adalah  suatu  kegiatan  yang  anggota  kelompoknya  tidak  

menolak  tidak  pula  menghambat  kegiatan  tersebut. 

Branson  (dalam  Winataputra  dan  Budiansyah, 2007 : 190)  

mengemukakan  bahwa: 

 “Di samping mensyaratkan pengetahuan dan kemampuan intelekyual, 

pendidikan untuk warga negara dan masyarakat demokratis harus difokuskan 

pada kecakapan-kecakapan yan dibutukan untuk partisipasi yang bertanggung 

jawab, efektif, dan ilmiah, dalam proses politik dan dalam civil society”. 

 

 Kecakapan-kecakapan  warga  negara  menurut  Branson  (dalam  

Winaputra  dan  Budimansyah, 2007: 190) 

a) Interacting  (interaksi),  berkaitan  dengan  kecakapan-kecakapan  warga  

negara  dalam  berkomunikasi  dan  bekerja  sama  dengan  orang  lain.  

Interaksi  berarti  bertanya,  menjawab,  dan  berunding  dengan  santun,  

demikian  juga  membangun  koalisi-koalisi  dan  mengelola  konflik  

dengan  cara  yang  damai  dan  jujur. 

b) Monitoring  (memonitor)  sistem  politik  dan  pemerintahan,  

mengisyaratkan  pada  kemampuan  yang  dibutuhkan  warga  negara  

untuk  terlibat  dalam  proses  polotik  dan  pemerintahan.  Monitoring  

juga  berarti  fungsi  pengawasan  atau  watchdog  warga  negara. 

c) Influencing  (mempengaruhi),  kecakapan  partisipasi  dalam  hal  

mempengaruhi,  mengisyaratkan  pada  kemampuan  proses-proses  politik  

dan  pemerintahan,  baik  proses-proses  formal  maupun  informasi  dalam  

masyarakat. 
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Berdasarkan  paparan  diatas,  Winataputra  dan  Budimansyah  (2007: 

190-191)  menegaskan  bahwa: 

“Sangat penting untuk membangun kecakapan partisipasi sejak awal sekolah 

dan terus berlanjut selama masa sekolah. Karena pada masa itu, mereka dapat 

belajar menyimak dengan penuh perhatian, bertanya secara efektif, dan 

mengeola konflik melalui mediasi, kompromi atau menjalin consensus”. 

 

 

Winataputra  dan  Budimansyah  (2007: 190-191)  memaparkan  

bahwa: 

“Murid-murid yang lebih senior dapat seyogyanya mengembangkan 

kecakapankecakapan memonitor dan mempengaruhi kebijkaan public melalui 

pengalaman-pengalaman sepertimengahdiri pertemuan-pertemuan public 

mulai dari tingkat organisasi (OSIS) sampai dengan dengar pendapat bersama 

anggota legislatif. Kendati demikian, yang mereka butuhkan adalah peluang-

peluang yang terencana dan terstruktur dengan baik agar dapat merefleksikan 

pengalaman-pengalaman mereka tadi di bawah bimbingan para pembina yang 

cakap dan pandai”. 

 

 

 Dengan  demikian,  keterampilan  partisipasi  sangat  penting  untuk  

dikembangkan  salah  satunya  yaitu  melalui  kategori  Branson  diatas.  Dan  

ketiganya  saling  berkaitan  baik  untuk  dilaksankan  dalam  upaya  membentuk  

warga  negara  yang  baik. 

 

2) Unsur  Keterampian  Partsipasi  Warga  Negara 

Menurut  Cholisin  (2013:55),  unsur  keterampilan  partisipasi  warga  

negara  meliputi: 

a) Berinteraksi  terhadap  obyek  yang  berkaitan  dengan  masalah-masalah  

public,  yang  termasuk  dalam  keterampilan  ini  antara  lain:  bertanya,  
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menjawab,  berdiskusi  dengan  sopan  santun,  menjelaskan  artildilasi  

kepentingan,  membangun  koalisi,  negosiasi,  kompromi,  mengelola  

konflik  secara  damai,  mencari  consensus. 

 

b) Memantau/memonitor  masalah  politik  dan  pemerintahan  terutama  

dalam  persoalan-persoalan  public,  yang  termasuk  keterampilan  ini  

antara  lain:  menggunakan  segala  sumber  informasi  seperti  

perpustakaan,  surat  kabar,  internet,  tv  dan  lain-lain  untuk  mengetahui  

persoalan  public,  upaya  mendapatkan  informasi  tentang  persoalan  

public  dari  kelompok-kelompok  kepentingan,  pejabat  pemerintah,  

lembaga-lembaga  pemerintah.  Misalnya,  dengan  menghadiri  berbagai  

pertemuan  public,  seperti:  organisasi  pertemuan  siswa,  komite  

sekolah,  pertemuan  desa  (BPD),  pertemuan  wali  kota,  LSM,  dan  

organisasi  kemasyarakatan  lainnya, 

 

 

c) Mempengaruhi  proses  politik,  pemerintah  baik  secara  formal  maupun  

informal  yang  termasuk  keterampian  ini  antara  lain:  melakukan  

simulasi  tentang  kegiatan  kampanye,  pemilu,  dengar  pendapat  

DPR/DPRD,  pertemuan  wali  kota,  lobby,  peradilan:  memberikan  

suara  dalam  suatu  pemilihan;  membuat  petisi;  melakukan  

pembicaraan/memberi  kesaksian  dihadapan  lembaga  publik;  

bergabung/bekerja  dalam  lembaga  advokasi  untuk  memperjuangkan  

tujuan  bersama  atau  pihak  lain;  meminta  atau  menyediakan  diri  

untuk  menduduki  jabatan  tertentu. 
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Tabel 2.1 Indikator Kecakapan Kewarganegaraan (Civic Skill) (Y) 

                   Variabel                     Indikator 

Kecakapan Kewarganegaraan 

(Civic Skill) Pada Materi Hakekat 

Kemerdekaan Mengemukakan 

Pendapat 

Kecakapan Kewarganegaraan 

1) Kecakapan Intelektual 

a) Kemampuan membaca dan 

memahami informasi tentang 

hakekat kemerdekaan 

mengemukakan pendapat melalui 

penggunaan metode problem 

solving menggunakan diskusi 

kelompok. 

b) Kemampuan mengaktualisasi 

konsep materi hakekat 

kemerdekaan mengemukakan 

pendapat dalam kehidupan sehari-

hari melalui metode problem 

solving menggunakan diskusi 

kelompok 

c) Mengevaluasi wacana tentang 

materi hakekat kemerdekaan 

mengemukakan pendapat melalui 

metode problem solving 

menggunakan diskusi kelompok. 

   2)  Kecakapan Partisipasi 
a) Keahlian partisipasi umum. 

 Bertanya, menjawab, berdiskusi 
saat proses pembelajaran materi 

hakekat kemerdekaan 

mengemukakan pendapat 

berlangsung. 

 Membangun koalisi, negoisasi, 
dan kompromi 

b) Keahlian pemecahan masalah. 

 Menyelesaikan masalah di saat 

diskusi. 

c) Partisipasi melalui kemampuan 

menganalisis isu-isu publik 

kepemimpinan, kelompok 

mobilisasi, dan komunikasi. 

 Melakukan debat antara 
kelompok dan 

mempresentasikan hasil diskusi 

 

 

Sumber : Cholisin (2003) 
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C.Metode  Problem  Solving 

1. Pengertian  Metode  Problem  Solving 

Dalam  melaksanakan  suatu  kegiatan  pembelajaran,  peranan  metode  

sangat  penting  untuk  mencapai  tujuan  pembelajaran  yang  telah  

ditentukan.  Terdapat  beberapa  jenis  metode  yang  digunakan  dalam  

pembelajaran  PKn  antara  lain:  ceramah,  tanya  jawab,  pengajaran  

konsep,  inkuiri,  dan  pemecahan  masalah. 

“Salah satu metode yang sangat relevan dalam upaya meningkatkan 

kecakapan kewarganegaraan (civic skill) yaitu metode pemecahan masalah, 

karena dalam metode ini bahan yang di sajikan berisikan masalah atau 

mengandung isu-isu actual dan konvensional yang terjadi di masyarakat, 

sehingga dapat melatih siswa dalam menghadapi sebuah masalah serta 

terampil untuk mencari solusi atas masalah tersebut (Hadian, 2009:26)” 

 

Pengertian  penyelesaian  masalah  menurut  Sukoriyanto  (dalam  

Mardiyanto, 2010)  merupakan  proses  dari  menerima  tantangan  dan  

usaha-usaha  untuk  menyelesaikan  sampai  memperoleh  penyelesaian.  

Sedangkan  pengajaran  penyelesaian  masalah  merupakan  tindakan  guru  

dalam  mendorong  siswa  agar  menerima  tantangan  dari  pernyataa  

bersifat  menantang,  dan  mengarahkan  siswa  agar  dapat  menyelesaikan  

pertanyaan  tersebut. 

Fungsi  guru  dalam  pembelajaran  itu  adalah  memotivasi  siswa  agar  

mau  menerima  tantangan  dan  membimbing  siswa  dalam  proses  

pemecahannya.  Masalah  yang  diberikan  harus  masalah  yang  

pemecahannya  terjangkau  oleh  kemampuan  siswa.  Masalah  yang  diluar  

jangkauan  dapat  menurunkan  motivasi  siswa. 
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2. Pembelajaran  Problem  Solving 

Berhasilnya  tidak  suatu  pengajaran  bergantung  pada  suatu  tujuan  

yang  hendak  dicapai.  Tujuan  dari  pembelajaran  Problem  Solving  

adalah  seperti  apa  yang  dikemukan  oleh  Hudojo  (2003: 155),  yaitu  

sebagai  berikut: 

a) Siswa  menjadi  terampil  menyeleksi  informasi  yang  relevan  

kemudian  menganalisisnya  dan  akhirnya  meneliti  kembali  hasilnya. 

b) Kepuasan  intelektual  akan  timbul  dari  dalam  sebagai  hadiah  

intrinsic  bagi  siswa. 

c) Potensi  intelektual  siswa  meningkat. 

d) Siswa  belajar  bagaimana  melakukan  penemuan  dengan  melalui  

proses  melakukan  penemuan. 

 

3. Langkah-langkah  Pembelajaran  Problem  Solving 

Langkah-langkah  yang  harus  diperhatikan  oleh  guru  didalam  

memberikan  pembelajaran  Problem  Solving  yaitu: 

a) Menyajikan  masalah  dalam  bentuk  umum. 

b) Menyajikan  kembali  masalah  dalam  bentuk  operasional. 

c) Menentukan  strategi  penyelesaian. 

d) Menyelesaikan  masalah. 

 

Sedangkan  menurut  Hudojo  dan  Sutawijaya  (dalam Hudojo, 2003: 

162),  menjelaskan  bahwa  langkah-langkah  yang  diikuti  dalam  

penyelesaian  Problem  Solving  adalah  sebagai  berikut: 

a) Pemahan  terhadap  masalah. 

b) Perencanaan  penyelesaian  masalah. 

c) Melaksanakan  perencanaan. 

d) Melihat  kembali  penyelesaian. 

 

Peningkatan Kecakapan Kewarganegaraan…, Guruh Susi Pangestuti, FKIP UMP, 2017



31 

 

 
 

Strategi  belajar  mengajar  penyelesaian  masalah  adalah  bagian  dari  

startegi  belajar  mengajar  inkuiri.  Penyelesaian  masalah  menurut  Dewey  

(dalam Hudojo, 2003: 163),  ada  6  tahap: 

a) Merumuskan  masalah:  mengetahui  dan  menemukan  masalah  secara  

jelas. 

b) Menelaah  masalah:  menggunakan  pengetahuan  untuk  memperinci,  

menganalisis  masalah  dari  berbagai  sudut. 

c) Merumuskan  hipotesis:  berimajinasi  dan  menghayati  ruang  lingkup,  

sebab  akibat,  dan  alternative  penyelesaian. 

d) Mengumpulkan  dan  mengelompokkan  data  sebagai  bahan  

pembuktian  hipotesis:  kecakapan  mencari  dan  menyusun  data,  

menyajikan  data  dalam  bentuk  diagram,  gambar. 

e) Pembuktian  hipotesis:  cakap  menelaah  dan  membahas  data,  

menghitung  dan  menghubungkan,  keterampilan  mengambil  keputusan  

dan  kesimpulan. 

f) Menentukan  pilihan  penyelesaian:  kecakapan  membuat  alternative  

penyelesaian,  kecakapan  menilai  pilihan  dengan  menghitungkan  

akibat  yang  akan  terjadi  pada  setiap  langkah. 

 

4. Kelebihan  Problem  Solving 

Kelebihan  pembelajaran  Problem  Solving  antara  lain  sebagai  berikut: 

a) Membidik  siswa  supaya  berpikir  sistematis. 

b) Mampu  mencari  berbagai  jalan  keluar  dari  suatu  kesulitan  yang  

dihadapi. 

c) Belajar  menganalisis  issu  atau  masalah  dari  berbagai  aspek. 

d) Mendidik  siswa  untuk  bersikap  percaya  diri  sendiri. 

e) Metode  ini  dapat  membuat  pendidikan  disekolah  menjadi  lebih  

relevan  dengan  kehidupan,  khususnya  dengan  dunia  kerja. 

f) Proses  belajar  mengajar  melalui  pemecahan  masalah  dapat  

membiasakan  siswa  menghadapi  dan  memecahkan  masalah  secara  

terampil,  apabila  menghadapi  permasalahan  didalam  kehidupan  

dalam  keluarga,  masyarakat,  dan  bekerja  kelak,  kemampuan  yang  

sangat  bermakna  bagi  kehidupan  manusia. 

g) Metode  ini  merangsang  perkembangan  kemampuan  berpikir  siswa  

secara  kreatif  dan  menyeluruh,  karena  dalam  proses  belajarnya,  
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siswa  banyak  melakukan  mental  yang  menyoroti  permasalahan  dari  

berbagai  segi  dalam  rangka  mencari  permasalahan. 

h) Melatih  siswa  untuk  mendesain  suatu  penemuan. 

i) Memecahkan  permasalahan  yang  dihadapi  secara  realistis. 

j) Mengidentifikasi  dan  melakukan  penyelidikan. 

k) Menafsirkan  dan  mengevaluasi  hasil  pengamatan.  (Mardiyanto, 

2006: 16-17). 

 

5. Kelemahan  Problem  Solving 

Kelemahan  pembelajaran  Problem  Solving  adalah  sebagai  berikut: 

a)Memerlukan  waktu  yang  cukup  lama. 

b)Kalau  didalam  kelompok  itu  kemampuan  anggotanya  heterogen,  

maka  siswa  yang  pandai  akan  mendominasi  dalam  diskusi  sedang  

siswa  yang  kurang  pandai  menjadi  pasif  sebagai  pendengar  saja. 

c)Menentukan  suatu  masalah  yang  tingkat  kesulitannya  sesuai  

dengan  tingkat-tingkat  berpikir  siswa,  tingkat  sekolah  dan  kelasnya  

serta  pengetahuan  dan  pengalamannya  yang  dimiliki  siswa,  sangat  

memerlukan  kemampuan  dan  keterampilan  guru.  Sering  orang  

beranggapan  keliru  bahwa  metode  pemecahan  masalah  hanya  cocok  

untuk  SLTP,  SLTA  dan  PT  saja.  Padahal,  untuk  siswa  SD  sederajat  

juga  bisa  dilakukan  dengan  tingkat  kesulitan  permasalahan  yang  

sesuai  dengan  taraf  kemampuan  berpikir  anak, 

d)Mengubah  kebiasaan  belajar  siswa  dengan  mendengarkan  dan  

menerima  informasi  dari  guru  menjadi  belajar  dengan  banyak  

berpikir  memecahkan  permasalaham  sendiri  atau  kelompok,  yang  

kadang-kadang  memerlukan  berbagai  sumber  belajar,  merupakan  

kesulitan  tersendiri  bagi  siswa. 

e)Beberapa  pokok  bahasan  sangat  sulit  untuk  menerapkan  metode  ini.  

Misalnya  terbatasnya  alat-alat  laboratorium  menyulitkan  siswa  untuk  

melihat  dan  mengamati  serta  pada  akhirnya  dapat  menyimpulkan  

kejadian  atau  konsep  tersebut.  (Mardiyanto, 2010: 17-18). 

 

C. Kemerdekaan  Mengemukakan  Pendapat 

1. Pengertian  Kemerdekaan  Mengemukakan  Pendapat 

Mengemukakan  pendapat  berarti  mengemukakan  pendapatnya  atau  

mengeluarkan  pikiran.  Dalam  kehidupan  negara  Indonesia,  seseorang  
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yang  mengemukakan  pendapatnya  atau  mengeluarkan  pikirannya  

dijamin  secara  konstitusional.  Hal  ini  dinyatakan  dalam  UUD  1945,  

Pasal  28,  bahwa  kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul,  mengeluarkan  

pikiran  dengan  lisan  dan  tulisan  dan  sebagainya  ditetapkan  dengan  

undang-undang. 

Lebih  lanjut  pengertian  kemerdekaan  mengemukakan  pendapat  

dinyatakan  dalam  pasal  1  (1)  UU  No.  9  Tahun  1998,  bahwa  

kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  adalah  hak  setiap  warga  negara  

untuk  menyampaikan  pikiran  dengan  lisan,  tulisan ,  dan  sebagainya  

secara  bebas  dan  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  

perundang-undangan  yang  berlaku. 

2. Pentingnya  Kemerdekaan  Mengemukakan  Pendapat  Secara  Bebas  Dan     

Bertanggung  Jawab 

Mengeluarkan  pikiran  secara  bebas  adalah  mengeluarkan  pendapat,  

pandangan,  kehendak  atau  pembatasan  yang  bertentangan  dengan  

tujuan  pengaturan  tentang  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  

dimuka  umum  (Penjelasan  Pasal  5  UU  No.  9  Tahun  1998). 

Pentingnya  kemerdekaan  mengemukakan  pendapat  secara  bebas  

dan  bertanggung  jawab  dapat  dilihat  dalam  tujuan  pengaturan  tentang  

kemerdekaan  mengemukakan  pendapat  dimuka  umum  sebagai  berikut  

(Pasal  4  UU  No.  9  Tahun  1998): 

a) Kemerdekaan  mengemukakan  pendapat  secara  bebas  dan  

bertanggung  jawab  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  kebebasan  yang  

bertanggung  jawab  sebagai  salah  satu  pelaksanaan  hak  asasi  

manusia  sesuai  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945; 
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b) Kemerdekaan  mengemukakan  pendapat  secara  bebas  dan  

bertanggung  jawab  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  perlindungan  

hukum  yang  konsisten  dan  berkesinambungan  dalam  menjamin  

kemerdekaan  menyampaikan  pendapat; 

c) Kemerdekaan  mengemukakan  pendapat  secara  bebas  dan  

bertanggung  jawab  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  iklim  yang  

kondusif  bagi  berkembangnya  partisipasi  dan  kreativitas  setiap  

warga  sebagai  perwujudan  hak  dan  tanggung  jawab  dalam  

kehidupan  berdemokrasi; 

d) Kemerdekaan  mengemukakan  pendapat  secara  bebas  dan  

bertanggung  jawab  dimaksudkan  untuk  menempatkan  tanggung  

jawab  sosial  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara,  

tanpa  mengabaikan  kepentingan  perorangan  atau  kelompok. 

 

Oleh  karena  itu,  ada  beberapa  asas  yang  harus  ditaati  dalam  

kemerdekaan  mengemukakan  pendapat  dimuka  umum  (Pasal  3  UU  No.  

9  Tahun  1998),  yaitu: 

a) Asas  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban, 

b) Asas  musyawarah  dan  mufakat, 

c) Asas  kepastian  hukum  dan  keadilan, 

d) Asas  proporsionalitas,  dan 

e) Asas  manfaat. 

Kewajiban  dan  tanggung  jawab  warga  negara  dalam  melaksanakan  

kemerdekaan  mengemukakan  pendapat  secara  bebas  dan  bertanggung  

dimuka  umum  (Pasal  6  UU  No.  9  Tahun  1998)  terdiri  atas: 

a) Menghormati  hak-hak  dan  kebebasan  orang  lain, 

b) Menghormati  aturan-aturan  moral  yang  diakui  hukun, 

c) Menaati  hukum  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  

berlaku, 

d) Menjaga  dan  menghormati  keamanan  dan  ketertiban  umum,  dan 

e) Menjaga  keutuhan  dan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa. 
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Pada  sisi  lain  aparatur  pemerintah  memiliki  kewajiban  dan  

tanggung  jawab  dalam  melaksanakan  kemerdekaan  mengemukakan  

pendapat  secara  bebas  dan  bertanggung  jawab  di muka  umum  (Pasal  7  

UU  No.  9  Tahun  1998),  yaitu: 

a) Melindungi  hak  asasi  manusia, 

b) Menghargai  asas  legalitas, 

c) Menghargai  prinsip  praduga  tidak  bersalah,  dan 

d) Menyelenggarakan  pengamanan. 

 

Sedangkan  masyarakat  berhak  berperan  serta  secara  bertanggung  

jawab  agar  penyampaian  pendapat  dimuka  umum  dapat  berlangsung  

secara  aman,  tertib,  dan  damai  (Pasal  8  UU  No.  9  Tahun  1998). 

3. Sikap  Negatif  Terhadap  Kemerdekaan  Berpendapat 

Mengemukakan  pendapat  merupakan  bagian  dari  hak-hak  asasi  

manusia,  sebagaimana  persyaratan  pemerintah  demokratis  yang  

berdasarkan  rule  of  law  (negara  hukum)  salah  satunya  yaitu “adanya  

kebebasan  untuk  menyampaikan  pendapat”,  disamping  ini  dipertegas  

bahwa  mengemukakan  pendapat  dijamin  oleh  pasal  28  UUD  1945.  

Jaminan  hukum  mengemukakan  pendapat  di muat  juga  dalam  

perundang-undangan  nasional. 

Dengan  demikian  jelas  bahwa  hak  warga  negara  untuk  

menyampaikan  pendapat  di muka  umum  telah  mendapat  jaminan  

kebebasan  sebagaimana  di atur  dalam  undang-undang,  sehingga  tidak  di 

benarkan  melakukan  pembatasan  mengemukakan  pendapat.  Pembatasan  

kemerdekaan  mengemukakan  pendapat  akan  berakibat: 
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a) Munculnya  sikap  acuh  tak  acuh  masyarakat  terhadap  perkembangan  

demokrasi, 

b) Munculnya  kekecewaan  masyrakat  terhadap  pemerintah  karena  

merasa  dikebiri,  dibodohi,  dan  dipasung  hak-haknya, 

c) Terbentuknya  tirani  penguasa  yang  menghambatnya  terciptanya  

pemerintahan  yang  jujur,  adil,  dan  demokratis, 

d) Terbatasnya arus  informasi  dalam  masyarakat, 

e) Terkekangnya  komunikasi  sosial  dalam  masyarakat, 

f) Mengancam  stabilitas  politik,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya. 

Terbatasinya  kemerdekaan  dalam  mengeluarkan  pendapat  dapat  

berakibat  buruk  bagi  perkembangan  masyarakat.  Bisa  jadi  masyarakat  

akan  menjadi  bodoh  karena  terbatasnya  informasi,  juga  karena  

masyarakat  tidak  memiliki  kesempatan  untuk  bertukar  pikiran  melalui  

berbagai  bentuk  diskusi. 

4. Sikap  Positif  Terhadap  Kemerdekaan  Mengemukakan  Pendapat 

Negara  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1946  telah  

menerapkan  dan  melaksanakan  sendi-sendi  atau  asas-asas  demokrasi  

disegala  bidang  kehidupan.  Hal  ini  merupakan  wujud  pelaksanaan  sila  

kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmah  kebijaksanaan  dalam  

permusyawaratan  perwakilan. Didalam  negara  demokrasi,  setiap  warga  

negara  bebas  mengemukakan  pendapat,  asal  pendapat  tersebut  tidak  

bertentangan  dengan  Falsafah  Negara  Indonesia  yakni  Pancasila,  UUD  

1945,  dan  Tujuan  Negara  Republik  Indonesia. 
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Untuk  menunjukkan  sikap  positif  terhadap  penggunaan  hak  

mengemukakan  pendapat  secara  bebas  dan  bertanggung  dimuka  umum  

seperti  unjuk  rasa,  demontrasi,  pawai,  rapat  umum  atau  mimbar  bebas  

dapat  dilakukan  antara  lain  dengan  cara: 

1) Berani  mengemukakan  pendapat  secara  bebas  dan  bertanggung  

jawab, 

2) Bersikap  kritis  demi  memperjuangkan  hak  dan  kesejahteraan  rakyat, 

3) Bersikap  sopan  dan  tertib  serta  memenuhi  aturan  yang  

dipersyaratkan  undang-undang, 

4) Menjaga  keutuhan  perastuan  dan  kesatuan  bangsa. 

 

D.  Hasil  Penelitian  yang  Relevan 

1. Penelitian  oleh  Danang  Mardiyanto  dengan  judul  “Upaya  Peningkatan  

Hasil  Belajar  Pendidikan  Kewarganegaraan  Materi  Persamaan  

Kedudukan  Warga  Negara  Melalui  Metode  Problem  Solving  Pada  

Siswa  Kelas  X  SMA  N  1  Wanadadi Banjarnegar. 

2. Penelitian  oleh  Windi  Astuti  dengan  judul  “Efektivitas  Penggunaan  

Metode  Problem  Solving  Pada  Mata  Pelajaran  Kewarganegaraan  Pokok  

Bahasan  Sistem  Hukum  Dan  Peradilan  Internasional  Kelas XIA SMA  

MUHAMMADIYAH 1 Purwokerto. 
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E.   Hipotesis 

Berdasarkan  asumsi  diatas,  peneliti  merumuskan  hipotesis  umum  

bahwa  penerapan  metode  pembelajaran  prolem  solving  dapat  meningkatkan  

kecakapan  kewarganegaraan  (civic skill)  siswa,  dengan  pembatasan  hipotesis  

sebagai  berikut: 

1) Metode  pembelajaran  problem  solving  dapat  meningkatkan  kecakapan  

intelektual  (intellectual  skill)  siswa  pada  kompetensi  dasar hakekat  

kemerdekaan  mengemukakan  pendapat  di kelas  VII D  SMP N 2 Rakit. 

2) Metode  pembelajaran  poblem  solving  dapat  meningkatkan  kecakapan  

partisipasi  (partisipatory  skill)  siswa  pada  kompetensi  dasar  hakekat  

kemerdekaan  mengemukakan  pendapat  di kelas VII D  SMP N 2 Rakit. 
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