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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

1. Hakikat Pembelajaran PKn 

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Zamroni dalam Tukiran 

Taniredja, dkk (2009:3), pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan 

demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat yang 

berfikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan 

kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi bentuk kehidupan 

masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat.  

Sagala (2011:61) menyatakan bahwa “Pembelajaran merupakan 

proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai 

pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid”. 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa “Pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar”. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dengan peserta 

didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  

Dalam bukunya Sugandi, dkk (2004:9) menyatakan bahwa 

pembelajaran terjemahan dari kata “instruction” yang berarti self instruction 

(dari internal) dan eksternal instructions (dari eksternal).Pembelajaran yang 
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bersifat eksternal antara lain datang dari guru yang disebut teacing atau 

pengajaran. Dalam pembelajaran yang bersifat eksternal prinsip-prinsip 

belajar dengan sendirinya akan menjadi prinsip-prinsip pembelajaran. 

Pengertian pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.Berdasarkan 

pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah interakasi yang terjadi antara pendidik dengan 

peserta didik yang di dalamnya terkandung upaya sosialisasi, diseminasi, 

aktualisasi konsep, sistem, nilai, dan budaya demokrasi.  

2. Ciri-ciri pembelajaran menurut Sugandi, dkk (2000: 25) antara lain:  

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara 

sistematis; 

b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar; 

c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik 

danmenantang bagi siswa; 

d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan 

menarik; 

e. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa; 

f. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik secara 

fisik maupun psikologis.  

 

3. Prinsip-prinsip pembelajaranmenurut Sugandi, dkk (2000: 27) antara lain:  

a. Kesiapan Belajar 

Faktor kesiapan baik fisik maupun psikologis merupakan kondisi awal 

suatu kegiatan belajar.Kondisi fisik dan psikologis ini biasanya sudah 

terjadi pada diri siswa sebelum ia masuk kelas. Oleh karena itu, guru 

tidak dapat terlalu banyak berbuat.Namun, guru diharapkan dapat 

mengurangi akibat dari kondisi tersebut dengan berbagai upaya pada 

saat membelajarkan siswa. 

 

b. Perhatian 

Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju pada suatu 

obyek.Belajar sebagai suatu aktifitas yang kompleks membutuhkan 

perhatian dari siswa yang belajar.Oleh karena itu, guru perlumengetahui 
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barbagai kiat untuk menarik perhatian siswa pada saat proses 

pembelajaran sedang berlangsung.  

 

c. Motivasi 

Motif adalah kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang yang 

mendorong orang tersebut melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai 

tujuan.Motivasi adalah motif yang sudah menjadi aktif, saat orang 

melakukan aktifitas.Motivasi dapat menjadi aktif dan tidak aktif.Jika 

tidak aktif, maka siswa tidak bersemangat belajar.Dalam hal seperti ini, 

guru harus dapat memotivasi siswa agar siswa dapat mencapai tujuan 

belajar dengan baik. 

 

d. Keaktifan Siswa 

Kegiatan belajar dilakukan oleh siswa sehingga siswa harus 

aktif.Dengan bantuan guru, siswa harus mampu mencari, menemukan 

dan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya . 

 

e. Mengalami Sendiri 

Prinsip pengalaman ini sangat penting dalam belajar dan erat kaitannya 

dengan prinsip keaktifan.Siswa yang belajar dengan melakukan sendiri, 

akan memberikan hasil belajar yang lebih cepat dan pemahaman yang 

lebih mendalam.  

 

f. Pengulangan 

Untuk mempelajari materi sampai pada taraf insight, siswa perlu 

membaca, berfikir, mengingat, dan latihan.Dengan latihan berarti siswa 

mengulang-ulang materi yang dipelajari sehingga materi tersebut mudah 

diingat.Guru dapat mendorong siswa melakukan pengulangan, misalnya 

dengan memberikan pekerjaan rumah, membuat laporan dan 

mengadakan ulangan harian.  

 

g. Materi Pelajaran Yang Menantang 

Keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh rasa ingin tahu.Dengan 

sikap seperti ini motivasi anak akan meningkat. Rasa ingin tahu timbul 

saat guru memberikan pelajaran yang bersifat menantang atau 

problematis.Dengan pemberian materi yang problematis, akan membuat 

anak aktif belajar.  

 

h. Balikan Dan Penguatan 

Balikan atau feedback adalah masukan penting bagi siswa maupun bagi 

guru.Dengan balikan, siswa dapat mengetahui sejauh mana 

kemmpuannya dalam suatu hal, dimana letak kekuatan dan 

kelemahannya.Balikan juga berharga bagi guru untuk menentukan 

perlakuan selanjutnya dalam pembelajaran.Penguatan atau 

reinforcement adalah suatu tindakan yang menyenangkan dari guru 

kepada siswa yang telah berhasil melakukan suatu perbuatan 
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belajar.Dengan penguatan diharapkan siswa mengulangi perbuatan 

baiknya tersebut. 

 

i. Perbedaan Individual 

Masing-masing siswa mempunyai karakteristik baik dari segi fisik 

maupun psikis.Dengan adanya perbedaan ini, tentu minat serta 

kemampuan belajar mereka tidak sama. Guru harus memperhatikan 

siswa-siswa tertentu secara individual dan memikirkan model 

pengajaran yang berbeda bagi anak didik yang berbakat dengan yang 

kurang berbakat.  

 

4. Komponen-komponen Pembelajaran  

a.  Tujuan pembelajaran PKn 

Perubahan prilaku dan tingkah laku yang positif dari peserta 

didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar, seperti:perubahan 

yang secara psikologis akan tampil dalam tingkah laku (over behaviour) 

yang dapat diamati melalui alat indera oleh orang lain baik tutur 

katanya, motorik dan gaya hidupnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

proses pembelajaran merupakan proses melibatkan guru dengan semua 

komponen tujuan, bahan, metode dan alat serta penilaian. Jadi proses 

pembelajaran merupakan suatu sistem yang saling terkait antar 

komponennya di dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.  

Tujuan mata pelajaran PKn adalah sebagai berikut : 

1) Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

Kewarganegaraan.  

2) Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggungjawab dan bertindak 

secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.  

3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 
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berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar 

dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.  

4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia 

secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi. (Standar Isi PKn, 2007, diunduh 22 Desember 2013) 

b.  Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.  

Materi pembelajaran merupakan subtansi yang akan 

disampaikan dalam proses pembelajaran (Djamarah dan Zain, 2010: 50). 

Guru mempunyai tugas yang penting dalam mengembangkan dan 

memperkaya materi pembelajaran, karena hal tersebut merupakan salah 

satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan materi 

pembelajaran, yaitu: 

1) Materi pembelajaran hendaknya sesuai dengan kompetensi yang 

ingin dicapai.  

2) Materi pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan siswa pada umumnya.  

3) Materi pembelajaran hendaknya terorganisasi secara sistematik dan 

berkesinambungan.  

4) Materi pembelajaran hendaknya mencakup hal-hal yang bersifat 

tekstual maupun konstekstual (Djamarah dan Zain, 2010: 51).  
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c.  Metode Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Pada dasarnya guru adalah seorang pendidik.Pendidik adalah 

orang dengan segala kemampuan yang dimilikinya untuk dapat 

mengubah psikis dan pola pikir peserta didiknya dariyangtidak tahu 

menjadi tahu serta mendewasakan peserta didiknya.Salah satu hal yang 

harus dilakukan oleh guru adalah dengan mengajar di kelas.Salah satu 

yang paling penting adalah performance guru di kelas.Bagaimana seorang 

guru dapat menguasai keadaan kelas sehingga tercipta suasana belajar 

yang menyenangkan.Dengan demikian guru harus menerapkan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya.Tiap-tiap 

kelas bisa kemungkinan menggunakan metode pembelajaran yang 

berbeda dengan kelas lain.  

Untuk itu seorang guru harus mampu menerapkan berbagai 

metode pembelajaran.Disini guru menggunakan metode ceramah, metode 

diskusi, dan metode ceramah plus yang dapat mengembangkan sikap 

demokratis pada peserta didik melalui pembelajaran yang langsung. 

d.  Media Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Kata “media” berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata “medium”, yang secara harfiah berarti “perantara atau 

pengantar”. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur 

informasi belajar aau penyalur pesan (Djamarah dan Zain, 2010: 120).  

Dari pengertian di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa 

substansi dari media pembelajaran adalah bentuk saluran, yang digunakan 
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untuk menyalurkan pesan, informasi atau bahan pelajaran kepada 

penerima pesan atau pembelajar dapat pula dikatakanbahwa media 

pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan dalam 

lingkungan pembelajar yang dapat merangsang pembelajar untuk belajar.  

Tujuan dan Manfaat Media Pembelajaran: 

1) Tujuan MediaPembelajaran 

Tujuan media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran, 

adalah sebagai berikut: 

a) Mempermudah proses pembelajaran di kelas 

b) Meningkatkan efisiensi proses pembelajaran 

c) Menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar 

d) Membantu konsentrasi pembelajar dalam proses pembelajaran 

e) Membantu konsentrasi pembelajar dalam proses pembelajaran 

(Diunduh dari der-traumer.blogspot.com/2012/09/pengertian-

tujuan-manfaat-dan-fungsi.html, 22 Desember 2013) 

 

2) Manfaat Media Pembelajaran 

Manfaat media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran adalah sebagai berikut : 

a) Pengajaran lebih menarik perhatian pembelajar sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar 

b) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat 

lebih dipahami pembelajar, serta memungkinkan pembelajar 

menguasai tujuan pengajaran dengan baik 
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c) Metode pembelajaran bervariasi, tidak semata-semata hanya 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan pengajar, 

pembelajar tidak bosan, dan pengajar tidak kehabisan tenaga. 

d) Pembelajar lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak 

hanya mendengarkan penjelasa dari pengajar saja, tetapi juga 

aktivitas lain yang dilakukan seperti mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan dan lain-lainya. 

(Diunduhder-traumer.blogspot.com/2012/09/pengertian-tujuan-

manfaat-dan-fungsi.html, 22 Desember 2013) 

 

3) Fungsi Media Pembelajaran 

Media Pembelajaran berfungsi untuk merangsang 

pembelajaran dengan:  

a) Menghadirkan obyek sebenarnya dan obyek yang langkah  

b) Membuat duplikasi dari obyek yang sebenernya 

c) Membuat konsep abstrak ke konsep konkret 

d) Memberi kesamaan persepsi 

e) Mengatasihambatan waktu, tempat, jumlah, dan jarak 

f) Menyajikan ulang informasi secara konsisten 

g) Memberi suasana yang belajar yang tidak tertekan, santai, dan 

menarik. 

(Diunduh dari der-traumer.blogspot.com/2012/09/pengertian-tujuan- 

manfaat-dan-fungsi.html, 22 Desember 2013) 
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e.  Sumber Belajar Pendidikan Kewarganegaraan 

Menurut Winatraputra dan Ardiwinata (Djamarah dan Zain, 2010: 

48) sumber belajar adalah sebagai “sesuatu yang dapat dipergunakan 

sebagai tempat dimana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar 

seseorang”. Dengan demikian, sumber belajar juga diartikan sebagai 

segala tempat atau lingkungan sekitar, benda dan orang yang 

mengandung infrmasi dapat dipergunakan sebagai wahana peserta didik 

untuk melakukan proses perubahan tingkah laku.  

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

bahwa sumber-sumber belajar itu adalah:  

1) Manusia (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) 

2) Buku / Perpustakaan.  

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

4) Dalam Lingkungan.  

5) Alat pengajaran (buku pelajaran, peta, gambar, kaset, tape, papan 

tulis, kapur, spidol dan lain-lain) 

6) Museum (tempat penyimpanan benda-benda kuno) 

7) Sumber belajar akan menjadi bermakna bagi perserta didik maupun 

guru apabila sumber belajara diorganisir melalui satu rancangan yang 

memungkinkan seseorang dapat memanfaatkan sumber belajar.  
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B. Pendidikan Kewarganegaraan 

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan kewaranegaraan dapat diartikan menjadi 2 golongan, 

yaitu Civic Education dan Citizenship Education.Civic Education dapat 

diartikan sebagai suatu pelajaran yang dirancang untuk mempersiapkan para 

generasi muda agar setelah dewasa mampu berperan aktif dalam masyarakat, 

sedangkan cityzenship mempunyai arti yang lebih luas yang mencakup 

formal dan informal.Pendidikan kewarganegaraan dapat juga disebut civic 

education yang artinya adalah suatu program pendidikan yang merupakan 

perkembangan dan perluasan dari ilmu kewarganegaraan yang berfokus pada 

perluasan demokrasi politik, demokrasi sosial, dan demokrasi ekonomi 

dengan pengaruh positif dari pendidikan sekolah, keluarga dan masyarakat. 

PKn semakin menemukan momentumnya pada dekade 1990-an 

dengan pemahaman yang berbeda-beda. Bagi sebagian ahli, pendidikan 

kewarganegaraan diindentikan dengan Pendidikan Demokrasi (Democracy 

Education), Pendidikan HAM (Human Right Education) dan Pendidikan 

Kewargaan (Citizenship education). 

Sedangkan pendidikan HAM mengandung pengertian sebagai 

aktifitas mentranfotmasikan nilai-nilai HAM agar tumbuh kesadaran akan 

penghormatan, perlindungan dan penjaminan HAM sebagai sesuatu yang 

kodrati dan dimilik oleh setiap manusia agar pendidikan HAM mencapai 

tujuan, diperlukan beberapa hal sebagai berikutpertama, lingkungan kelas 

haruslah demokratis, kedua, pasal-pasal mengenai HAM tidak dapat 

Peran Pembelajaran Pendidikan…,  Marizqa Kinanti Widitama, FKIP UMP, 2014



 

18 

diajarkan secara verbalistik, melainkan harus melalui situasi dan pengalaman 

yang dikenal oleh peserta didik, ketiga, sistem pembelajaran yang 

dikembangkan adalah sistem interaktif.  

Pendidikan Kewarganegaraan adalah merupakan pendidikan yang 

cakupanya lebih luas dari pada pendidikan demokrasi dan pendidikan 

HAM.Karena, pendidikan kewarganegaraan mencakup kajian dan 

pembahasan tentang pemerintahan, konstitusi dan lembaga- lembaga 

demokrasi, rule of low, hak dan kewajiban warga negara, proses demokrasi, 

partisipasi aktif, dan keterlibatan warga negara dalam masyarakat madani, 

pengetahuan tentang lembaga-lembaga dan sistem yang terdapat dalam 

pemerintahan, warisan politik, administrasi publik dan sisitem hukum, 

pengetahuan tentang proses seperti kewarganaraan aktif, refleksi kritis, 

penyelidikan dan kerja sama, keadilan sosial, pengertian antar budaya dan 

kelestarian lingkungan hidup dan hak asasi manusia. 

2.  Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

Secara klasik sering dikemukakan bahwa tujuan Pendidikan 

Kewarganegaraan di Indonesia adalah untuk membentuk warga Negara yang 

baik (a good citizen).Pendidikan Kewarganegaraan difokuskan pada tiga 

komponen pengembangan, yaituCivic Knowledge (Pengetahuan 

Kewarganegaraan), Civic Skill (Keterampilan Kewarganegaraan), dan Civic 

Disposition (Watak Kewarganegaraan), (Ace Suryadi dan Soemardi dalam 

Sunarso dkk, 2008:10).  
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Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:  

a.  Berfikir kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu 

Kewarganegaraan.  

b.  Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak 

secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

c.  Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama 

dengan bangsa-bangsa lain.  

d.  Berinteraksi dengan bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung 

atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi (Sunarso, dkk, 2008:11). 

Karakteristik dapat diartikan sebagai ciri-ciri atau tanda yang 

menunjukan suatu hal berbeda dengan lainya.PKn sebagai mata pelajaran 

yang sangat penting bagi siswa memiliki karakteristik yang cukup berbeda 

dengan cabang ilmu pendidikan lainnya.Karakteristik PKn ini dapat dilihat 

dari objek, lingkup materinya, strategi pembelajaran, sampai pada sasaran 

akhir dari pendidikan ini.Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata 

pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang 

memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk 

menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 
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Adapun karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah : 

1. PKn termasuk dalam proses ilmu sosial (IPS)  

2. PKn diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dari seluruh program sekolah 

dasar sampai perguruan tinggi  

3. PKn menanamkan banyak nilai, diantaranya nilai kesadaran, bela negara, 

penghargaan terhadap hak azasi manusia, kemajemukan bangsa, 

pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada 

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

kolusi, dan nepotisme.  

4. PKn memiliki ruang lingkup meliputi aspek Persatuan dan Kesatuan 

bangsa, Norma, hukum dan peraturan, Hak asasi manusia, Kebutuhan 

warga negara, Konstitusi Negara, Kekuasan dan Politik, Pancasila dan 

Globalisasi  

5. PKn memiliki sasaran akhir atau tujuan untuk terwujudnya suatu mata 

pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (nation 

and character building) dan pemberdayaan warga negara.  

6. PKn merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di 

sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan 

demokrasi di Indonesia.  

7. PKn mempunyai 3 pusat perhatian yaitu Civic Intellegence (kecerdasan 

dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, 

emosional maupun sosial), Civic Responsibility (kesadaran akan hak dan 

kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawa dan Civic 
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Participation (kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar 

tanggung jawabnya, baik secara individual, sosial maupun sebagai 

pemimpin hari depan)  

8. PKn lebih tepat menggunakan pendekatan belajar kontekstual (CTL) 

untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan 

karakter warga negara Indonesia. Contextual Teaching and Learning 

(CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari  

9. PKn mengenal suatu model pembelajaran VCT (Value Clarification 

Technique/Teknik Pengungkapan Nilai), yaitu suatu teknik belajar-

mengajar yang membina sikap atau nilai moral (aspek afektif). 

(Diunduh netlog.com/oktodwi/blog/blogid=142121, 22 Desember 2013) 

 

C. Sikap Demokratis 

1. Sikap 

a. Pengertian Sikap  

Menurut Gagne dan Briggs, yang dikutip Annie, Catharina Tri 

(2004 :25) mengklasifikasikan tujuan pembelajaran ke dalam lima 

kategori adalahkemahiran intelektual (intelectual skill), strategi kognitif 

(cognitif strategies), informasi verbal (verbal information), kemahiran 

motorik (motor sklills), dan sikap (attitudes). Sikap menurut Gagne ini 

adalah suatu kondisi yang internal.Sikap mempengaruhi pilihan untuk 
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bertindak.Kecenderungan untuk memilih obyek terdapat pada diri 

pembelajar, bukan kinerja yang spesifik. 

Sikap juga merupakan kemampuan internal yang berperan dalam 

mengambil tindakan.Dimana tindakan yang akan dipilih, tergantung 

pada sikapnya terhadap penilaian akan untung atau rugi, baik atau 

buruk, memuaskan atau tidak, dari suatu tindakan yang dilakukannya. 

Sikap merupakan kecenderungan pembelajaran untuk memilih 

sesuatu.Efek sikap ini dapat diamati dalam reaksi pembelajar (positif 

atau negatif).Sikap juga merupakan salah satu dari enam faktor yang 

memotivasi belajar.Sikap dalam hal ini adalah suatu kombinasi, 

informasi, dan emosi yang dihasilkan di dalam predisposisi untuk 

merespon orang, kelompok, gagasan, peristiwa, atau obyek tertentu 

secara menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

Sikap mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perilaku dan 

belajar siswa, karena sikap itu membantu siswa dalam merasakan 

dunianya dan memberikan pedoman kepada prilaku yang dapat 

membantu dalam menjelaskan dunianya.Sikap juga membantu 

seseorang merasa aman di suatu lingkungannya yang pada mulanya 

tampak asing.Sikap akan memberikan pedoman dan peluang kepada 

seseorang untuk mereaksikan secara lebih otomatis. Sikap akan 

membuat kehidupan lebih sederhana dan membebaskan seseorang 

dalam mengatasi unsur-unsur kepada kehidupannya sehari-hari yang 

bersifat unik. Sikap merupakan bagian dari kegiatan belajar.Sikap 
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diperoleh melalui proses seperti pengalaman, pembelajaran, identifikasi, 

perilaku peran (guru-murid, orang tua-anak). 

Karena sikap itu dipelajari, sikap juga dapat dimodivikasi dan 

diubah.Pengalaman baru secara konstan mempengaruhi sikap, membuat 

sikap berubah, intensif, lemah, ataupun sebaliknya.Sikap merupakan 

proses yang dinamik, sehingga media, dan kehidupan seseorang akan 

mempengaruhinya. Sikap dapat membantu personal karena berkaitan 

dengan harga diri yang positif, atau dapat juga merusak personal karena 

adanya intensitas perasaan gagal.Sikap berada disetiap orang sepanjang 

waktu dan secara konstan sikap mempengaruhi perilaku dan belajar. 

Biasanya pengalaman belajar baru merupakan kegiatan yang 

banyak mengandung resiko karena kadang-kadang tidak menentu.Dan 

dari sikap tersebut siswa dapat membuat penilaian mengenai guru, mata 

pelajaran, situasi pembelajaran, dan harapan personalnya untuk sukses. 

Menurut Yul, Iskandar (2004 :9) Sikap adalah sebuah trait yang 

selain aktif mempelajarinya, tetapi telah ditampilkan dengan perubahan 

tingkah laku yang sesuai. Biasanya sikap memerlukan bakat, minat, dan 

aktif yang merubah perilaku.Seorang yang kreatif adalah seseorang yang 

mampu mengumpulkan data, berimajinasi dalam aksinya juga membuat 

evaluasi.Menurut Notoadmodjo (2003, diunduh 20 Maret 2014),sikap 

terdiri dari berbagai tingkatan yaitu: 
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1) Menerima ( receiving ) 

Menerima diartikan bahwa orang atau subyek mau dan 

memperhatikan stimulus yang diberikan oleh obyek. 

2) Merespon ( responding ) 

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan tugas 

yang diberikan adalah suatu indikasi sikap karena dengan suatu 

usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang 

diberikan. Terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah yaitu orang 

tersebut mau menerima ide itu. 

3) Menghargai ( valuing ) 

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan 

dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi 

sikap tingkat tiga. 

4) Fungsi Sikap 

Menurut Katz (1964) dalam buku Wawan dan Dewi (2010 : 

23, diunduh 20 Maret 2014) sikap mempunyai beberapa fungsi 

yaitu : 

a) Fungsi instrumenal atau fungsi penyesuain atau fungsi manfaat. 

Fungsi ini berkaitan dengan sarana dan tujuan. Orang 

memandang sejauh mana obyek sikap dapat digunakan sebagai 

sarana atau alat dalam rangka mencapai tujuan. Bila obyek 

sikap dapat membantu seseorang dalam mencapai tujuannya, 

maka orang akan bersifat positif terhadap obyek tersebut. 
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Demikian sebaliknya bila obyek sikap menghambat pencapaian 

tujuan, maka orang akan bersikap negatf terhadap obyek sikap 

yang bersangkutan. 

b) Fungsi pertahanan ego 

Ini merupakan sikap yang diambil oleh seseorang untuk 

mempertahankan ego. Sikap ini diambil oleh seseorang pada 

waktu orang yang bersangkutan terancam keadaan dirinya atau 

egonya. 

c)  Fungsi ekspresi nilai 

Sikap yang ada pada siri seseorang merupakan jalan 

bagi individu untuk mengekspresikan diri seseorang akan 

mendapatkan kepuasan dapat menunjukkan kepada dirinya. 

Dengan individu mengambil sikap tertentu akan 

menggambarkan keadaan sistem nilai yang ada pada individu 

yang bersangkutan. 

d)  Fungsi pengetahuan 

Individu mempunyai dorongan untuk ingin mengerti 

dengan pengalaman – pengalamannya. Ini berarti bila 

seseorang mempunyai sikap tertentu terhadap suatu obyek, 

menunjukkan tentang pengetahuan orang terhadap obyek sikap 

yang bersangkutan. 
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b. Ciri-ciri Sikap 

Ciri – ciri sikap menurut Heri Purwanto (1998) dalam buku 

Notoadmodjo (2003 : 34, diunduh 20 Maret 2014) adalah: 

1) Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari 

sepanjang perkembangan itu dalam hubungannya dengan obyeknya. 

2) Sikap dapat berubah – ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan 

sikap dapat berubah pada orang – orang bila terdapat keadaan – 

keadaan dan syarat – syarat tertentu yang mempermudah sikap pada 

orang itu. 

3) Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan 

tertentu terhadap suatu obyek. Dengan kata lain sikap itu terbentuk, 

dipelajari atau berubah senantiasa berkenaan dengan suatu obyek 

tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas. 

4) Obyek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga 

merupakan kumpulan dari hal – hal tersebut. 

5) Sikap mempunyai segi – segi motivasi dan segi – segi perasaan, 

sifat alamiah yang membedakan sikap dan kecapakapan – 

kecapakan atau pengetahuan – pengetahuan yang dimiliki orang. 
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c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap 

Menurut Azwar S (2011 : 30, diunduh pada tanggal 20 Maret 

2014) faktor-faktor yang mempengaruhi sikap yaitu : 

1) Pengalaman pribadi 

Pengalaman pribadi dapat menjadi dasar pembentukan sikap 

apabila pengalaman tersebut meninggalkan kesan yang kuat. Sikap 

akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut 

terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional. 

2) Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

Individu pada umumya cenderung untuk memiliki sikap yang 

konformis atau searah dengan sikap seseorang yang dianggap 

penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan 

untuk berafiliasi dan untuk menghindari konflik dengan orang yang 

dianggap penting tersebut. 

3) Pengaruh kebudayaan 

Kebudayaan dapat memberi corak pengalaman individu – 

individu masyarakat asuhannya. Sebagai kibatnya, tanpa disadari 

kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap kita terhadap 

berbagai masalah. 

4) Media massa 

Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media 

komunikasi lainnya, berita yang seharusnya faktual disampaikan 

secara obyektif berpengaruh terhadap sikap konsumennya. 
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5) Lembaga pendidikan dan lembaga agama 

Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan 

lembaga agama sangat menentukan sistem kepercayaan. Tidaklah 

mengherankan apabila pada gilirannya konsep tersebut 

mempengaruhi sikap. 

6) Faktor emosional 

Kadang kala, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang 

didasari emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluranfrustasi 

atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. 

7) Komponen Sikap 

Sikap terdiri atas tiga komponen yang saling menunjang, 

yaitu kompnen kognitif, komponen afektif, komponen konatif. 

a) Komponen kognitif 

Komponen kogniif berupa apa yang dipercaya oleh 

subjek pemilik sikap. Kepercayaan datang dari apa yang telah 

kita lihat atau apa yang telah kita ketahui. Berdasarkan apa 

yang telah kita lihat itu kemudian terbentuk suatu idea tau 

gagasan mengenai sifat atau karakteristik umum suatu objek. 

Sekali kepercayaan itu terbentuk, maka ia akan menjadi dasar 

pengetahuan seseorang mengenai apa yang diharapkan dan apa 

yang tidak diharapkanya dari objek tertentu. Pengalaman 

pribadi, apa yang diceritakan orang lain dan 
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kebutuhanemosional kita sendiri merupakan determinal utama 

dalam terbentuknya kepercayaan.  

b) Komponen afektif 

Komponen afektif merupakan komponen perasaan yang 

menyangkut aspek emosional.Secara umum komponen ini 

disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap 

sesuatu.Reaksi emosional ditentukan oleh kepercayaan atau apa 

yang kita percayai sebagai benar bagi objek termaksud.  

c) Komponen konatif 

Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan 

berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh 

subjek.Kepercayaan dan persaan mempengaruhi 

perilaku.Maksudnya, bagaimana orang akan berperilaku dalam 

situasi tertentu dan terhadap stimulus tertentu akan banyak 

ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaanya 

terhadap stimulus tersebut. Kecenderungan berperilaku secara 

konsisten selaras dengan kepercayaan da perasaan ini akan 

membentuk sikap individual. Kecenderungan berperilaku 

menunjukkan bahwa komponen konatif meliputi bentuk 

perilaku yang tidak hanya dapat dilihat secara langsung saja, 

akan tetapi meliputi bentuk-bentuk perilaku yang berupa 

pernyataan atau perkataan yang diucapkan seseorang.  
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2. Demokrasi 

a. Pengertian Demokrasi 

Demokrasi adalah gabungan dari dua kata yaitu demos dan 

kratosyang diambil dari bahasa Yunani, demos berarti rakyat dan kratos 

berartipemerintahan. Jadi demokrasi dapat diartikan sebagai suatu 

pemerintahan dimana rakyat memegang suatu peranan yang sangat 

menentukan. (Listyarti, dkk. 2008 : 25) 

Ada satu pengertian mengenai demokrasi yang dianggap paling 

popular di antara pengertian yang ada.Pengertian tersebut dikemukakan 

pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi 

adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat 

(government of the people, by the people, and for the 

people).Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan negara itu 

mendapat mandate dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

Rakyat adalah pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam 

negara demokrasi.Apabila pemerintah telah mendapat mandat dari 

rakyat untuk memimpin penyelenggaraan bernegara, pemerintah 

tersebut sah.Seorang pemimpin seperti presiden, gubernur, bupati, 

kepala desa, pemimpin politik yang telah dipilih oleh rakyat, berarti 

telah mendapat mandate secara sah dari rakyat.Pemerintahan yang 

dijalankan adalah pemerintahan demokrasi sebab berasal dari mandat 

rakyat. 
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Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu 

dijalankan oleh rakyat.Meskipun dalam politik yang menjalankan 

penyelenggaraan bernegara itu pemerintah, tetapi orang-orang itu pada 

hakikatnya yang telah dipilih dan mendapat mandate dari rakyat.Selain 

itu pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu diawasi 

oleh rakyat.Dalam negara demokrasi, pemerintahan oleh rakyat itu 

dijalankan oleh sekelompok orang yang disebut wakil rakyat, sebab 

apabila semua rakyat menjalankan pemerintahan hal itu tidak mungkin 

bisa dilakukan. Wakil rakyat inilak yang akan memilih dan menentukan 

pemerintah negara sekaligus yang akan mengawasi penyelenggaraan 

pemerintahan. Rakyat secara tidak langsung melalui wakil-wakilnya 

membentuk pemerintahan dan mengawasi jalanya pemerintahan.Inilah 

yang disebut dengan demokrasi tidak langsung.Perilaku demokrasi 

terkait dengan nilai-nilai demokrasi. Perilaku yang senantiasa bersandar 

pada nilai-nilai demokrasi akan membentuk budaya atau kultur 

demokrasi. Pemerintahan demokratis membutuhkan kulur demokrasi 

untuk membuatnya performed (eksis dan tegak). Perilaku demokrasi ada 

dalam manusia itu sendiri, baik selaku warga negara maupun pejabat 

negara. 

Ada yang mengatakan bahwa “demokrasi dalam suatunegara 

akan tumbuh subur apabila dijaga oleh warga negara yang memiliki 

kehidupan demokratis” (Budimansyah dalam Taniredja, 2012:71).Oleh 
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karena itu, sekolah-sekolah sebagai suatu institusi yang penting perlu 

menciptakan kehidupan yang demokratis. 

“Pelaksanaan pendidikan demokrasi dalam mengembangkan diri 

peserta didik, pada dewasa ini menghadapi berbagai problem dan 

sekaligus tantangan, antar lain dalam wujud:1) terdapat 

kecenderungan kuat dimasyarakat golput meningkat; 2) 

kepercayaan pada pejabat politik rendah, atau bahkan sebagian 

masyarakat tidak percaya lagi; 3) rendahnya atau sebaliknya 

kemauan politik yang berlebihan generasi baru untuk mengambil 

peran kepemimpinan politik sekarang ini juga; 4) terdapat 

bentuk diskrmnasi dalam kehidupan bermasyarakat; 5) terdapat 

banyak tindakan kekerasan dikalangan generasi baru”. (Zamroni 

dalam Taniredja, 2012 :71).  

 

Demokrasi dalam lingkup pendidikan adalah pengakuan 

terhadap individu peserta didik sesuai dengan harkat dan martabat 

peserta didik itu sendiri, karena demokrasi adalah alami dan manusiawi. 

Ini berarti bahwa penelitian pihak-pihak yang terlibat dalam proses 

pendidikan harus mengakui dan menghargai kemampuan dan 

karakteristik individu peserta didik. Tidak ada unsur paksaan atau 

mencetak siswa yang tidak sesuai dengan harkatnya. 

Dengan demikian, demokrasi berarti perilaku saling menghargai, 

saling menghormati, toleransi terhadap pihak lain termasuk 

pengendalian diri dan tidak egois. Dalam proses pendidikan, semua 

pihak yang terkait menyadari akan alam atau atmosfir yang bernuansa 

saling menghargai tersebut, yaitu antara guru dengan guru, antara guru 

dengan siswa dan guru dengan pihak-pihak anggota masyarakat 

termasuk orang tua dan lain-lain. Iniberarti bahwa dalam semangat 

demokrasi seorang harus tunduk kepada keputusan bersama atau 

kesepakatan bersama. Tidak terjadi suatu keharusan dalam penermaan 
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tanpa unsur paksaan, tetapi kesepakatan bersama yang akan menjadi 

sikap mereka semua. Dengan kata lain, seseorang menerima keputusan 

bersama dengan rasa ikhlas karena menomerduakan kepentingan pribadi 

dan tunduk kepada tuntutan kesejahteraan umum.  

b. Hakikat Demokrasi 

Hakekat pemerintah dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, 

pemerintahan untuk rakyat.  

Norma-norma yang menjadi pandangan hidup demokratis:  

1) Pentingnya kesadaran akan pluralisme 

2) Musyawarah 

3) Pertimbanganmoral 

4) Pemufakatan yang jujur dan sehat 

5) Pemenuhan segi-segi ekonomi 

6) Kerja sama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai itikad 

baik masing- masing 

7) Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu 

dengan sistem pendidikan.  

(Diunduh alfa6699.blogspot.com/2013/01/pengertian-hakikat-dan-

macam-macam, 17 januari 2014) 

 

c. Macam-macam Demokrasi 

Terdapat bermacam-macam demokrasi yang sudah menjadi 

bagian daripemerintahan negara-negara di seluruh dunia. 

Keanekaragaman ini dapat dilihatdari berbagai sudut pandang dan yang 

pada umumnya berlaku. 
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Atas Dasar Penyaluran Kehendak Rakyat: 

1) Demokrasi Langsung  

Demokrasi langsung berarti paham demokrasi yang 

mengikutsertakan setiapwarga negaranya dalam permusyawaratan 

untuk menentukan kebijaksanaanumum negara. 

2) Demokrasi Tidak Langsung  

Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang 

dilaksanakan melaluisistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini 

berkaitan dengan kenyataansuatu negara yang jumlah penduduknya 

semakin banyak, wilayahnyasemakin luas, dan permasalahan yang 

dihadapinya semakin rumit dankompleks. 

(Diunduh alfa6699.blogspot.com/2013/01/pengertian-hakikat-dan-

macam-macam, 17 januari 2014) 

 

d. Karakter Demokrasi 

Berasal dari kata budi (akal) dan daya (kemampuan) yang berarti 

kemampuan akal manusia.Jadi budaya demokrasi adalahkemampuan 

manusia yang berupa sikap dan kegiatanmengharagai persamaan, 

kebebasan dan peraturan sedang demokrasi berasal dari demos dan 

cratos artinyarakyat dan pemerintahan. Hal menarik dari tujuan 

pendidikan nasional, pendidikan nasional harus mampu melahirkan 

manusia-manusia pembangunan.Karakter demokratis memiliki karakter 

sebagai sebagai berikut: sehat jasmani dan rohaninya, memiliki 
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pengetahuandan ketrampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan 

tanggung jawab, sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, cerdas, 

berbudi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama 

manusia, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung 

jawab,setia kawan, percaya pada diri sendiri, sikap menghargai jasa para 

pahlawan, inovatif dan kreatif, serta berorientasi ke masa depan.  

Ciri-ciri karakter tersebut secara normatif dapat diterima oleh 

semua kalangan.Persoalannya, bagaimana mengukur keberhasilan 

pencapaian ciri-ciri positif karakter tersebut, tampaknya tidak 

terselesaikan hingga gerakan reformasi bergulir.Pembentukan karakter 

warga negara cenderung sebagai retorika pembangunan seperti dalam 

jargon membangun manusia Indonesia seutuhnya sebagai bentuk 

pengamalan Pancasila dan UUD 1945.Sedangkan tujuan pendidikan 

karakter demokratis ialah untuk membentuk kemampuan:  

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

2) Berpartisipasi secara secara cerdas dan bertanggung jawab, serta 

bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara.  

3) Pembentukan diri yang didasarkan pada karakter-karakter positif 

masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang demokratis. 

e.  Pendidikan Demokratis 
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Dalam kaitan antara pendidikan dan demokrasi terdapat dua 

pendapat yang saling bertentangan.Pertama, muncul di lingkungan 

penganut paham demokrasi liberal yang menentang sekolah dijadikan 

sebagai instrumen sosialisasi politik yang menguntungkan 

penguasa.Sebab, pendidikan akan menghasilkan lulusan yang tidak 

memiliki kemandirian dan cenderung menjadi robot. Menurut kelompok 

ini pendidikan harus ditempatkan sebagai instrumen untuk 

mengembangkan watak demokratis, meningkatkan daya kritis, 

mendorong semangat untuk mengejar pengetahuan dan senantiasa 

menjunjung harkat dan martabat manusia.Kedua, menyatakan bahwa 

pendidikan merupakan suatu instrumen untuk mengembangkan 

kesadaran, sikap dan perilaku politik dengan harapan siswa menjadi 

warga masyarakat yang baik.Dalam pandangan ini pendidikan sebagai 

alat sosialisasi politik merupakan kenyataan yang tidak perlu dipungkiri 

lagi.Mereka tetap menjadikan pendidikan sebagai alat indoktrinasi 

politik.Dalam buku-buku teks civicsselalu ditekankan bahwa sistem 

kapitalitas paling baik dan sistem lain jelek. Demikian juga dalam setiap 

buku diuraikan bahwa kehidupan negara-negara sedang berkembang 

masih sangat terbelakang. 

Demokrasi dan pendidikan, sesungguhnya, saling berkaitan satu 

sama lain dan mempunyai hubungan timbal balik. Misalnya, pendidikan 

jika dimaknai suatu proses bantuan untuk mengembangkan seluruh 

potensi peserta didik, maka pendidikan harus dilaksanakan secara 

demokratis (sering disebut dengan istilah demokrasi pendidikan). 
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Pendidikan yang demokratis mempunyai ciri adanya suasana belajar 

yang berkemampuan optimal menumbuhkan potensi peserta didik untuk 

tujuan tertentu.Begitu juga sebaliknya, agar nilai-nilai demokrasi (hak-

hak asasi), kebebasan, keadilan, persamaan dan keterbukaan) dapat 

dipahami dan memiliki peserta didik, maka perlu pendidikan.Pendidikan 

tersebut berfungsi menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada peserta 

didik (pendidikan demokrasi atau pendidikan tentang demokrasi). 

Demokrasi tidak hanya memerlukan institusi, hukum, aturan 

maupun lembaga–lembaga negara lainya.Demokrasi sejati memerlukan 

sikap dan perilaku hidup demokratis masyarakatnya.Demokrasi ternyata 

memerlukan syarat hidupnya yaitu warga negara yang memiliki dan 

menegakkan nilai–nilai demokrasi.Tersedianya kondisi ini 

membutuhkan waktu lama, berat dan sulit.Oleh karena itu, secara 

substantive berdimensi jangka panjang, guna mewujudkan masyarakat 

demokratis, pendidikan demokrasi mutlak diperlukan.Pendidikan 

demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai–nilai demokrasi 

supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara.Pendidikan 

demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan 

bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi 

muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai–nilai demkrasi. 

Pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi itu meliputi tiga hal. 

Pertama, kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang 

paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri, demokrasi 
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adalah pilihan terbaik diantara yang buruk tentang pola hidup 

bernegara.Kedua, demokrasi adalah sebuah learning process yang lama 

dan tidak sekadar meniru dari masyarakat lain. Ketiga,kelangsungan 

demokrasi tergantung pada keberhasilanmentransformasikan nilai-nilai 

demokrasi pada masyarakat. 

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dinyatakan pula bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhalk mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 

Pendidikan untuk menjadikan warga negara yang demokratis dan 

bertanggungjawab adalah pendidikan demokrasi. 

Sekarang ini banyak kalangan menghendaki pendidikan 

kewarganegaraan baik sebagai mata pelajaran disekolah maupun mata 

kuliah diperguruan tinggi mengemban misi sebagai pendidikan 

demokrasi.Tuntutan demikian tidak salah oleh karena secara teoritis, 

pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu cirri dari pemerintahan 

yang demokratis. 
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3. Sikap Demokratis 

a. Pengertian sikap demokratis 

Sikap adalah perilaku, gerak-gerik, bertingkah laku dengan gaya 

yang dibuat-buat. Sikap adalahsuatu bentuk evaluasi / reaksi terhadap 

suatu obyek,memihak / tidak memihak yang merupakan keteraturan 

tertentu dalam halperasaan (afeksi), pemikiran (kognisi) dan predisposisi 

tindakan (konasi)seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan 

sekitarnya. (Saifudin A, 2005: 13) 

Demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip 

tentangkebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat pratek dan prosedur 

yangterbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku (Wuryan 

Sri,2008 : 84). Sikap demokartis adalah cara berfikir, bersikap, dan 

bertindak yang bercirikan menghormati, bertanggung jawab, kritis, 

diskusi, bersifat terbuka, rasional, jujur dan adil. 

Demokrasi adalah gabungan dari dua kata yaitu demos dan 

kratosyang diambil dari bahasa Yunani, demos berarti rakyat dan kratos 

berartipemerintahan. Jadi demokrasi dapat diartikan sebagai suatu 

pemerintahandimana rakyat memegang suatu peranan yang sangat 

menentukan (Listyarti, dkk. 2008 : 25).Demokrasi adalah bentuk 

pemerintahan yang keputusan–keputusanpenting pemetrintahannya 

didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari 

rakyat dewasa secara langsung atau tidak langsung. 
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b. Ciri-ciri Sikap Demokartis 

Sikap demokratis mempunyai ciri-cirisebagai berikut: 

1) Menghormati 

Menghormati adalah menaruh hormat, menghargai, menjujung 

tinggidan mengakui pendapat serta keyakinan orang lain. 

2) Bertanggung jawab 

Bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang 

untukmelaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia 

lakukanterhadap dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan(alam, 

sosial, danbudaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

3) Bersikap kritis 

Bersikap kritis adalahketetapan yang hati-hati dan tidak tergesa-

gesauntuk apakah kita sebaiknya menerima, menolak atau 

menangguhkanpenilaian terhadap suatu pernyataan, dan tingkat 

kepercayaan denganmana kita menerima atau menolaknya. 

4) Membuka diskusi dan dialog 

Diskusi adalahsebuah interaksikomunikasi antara dua orang 

ataulebih/kelompok. Biasanya komunikasi antara 

mereka/kelompoktersebut berupa salah satu ilmu atau pengetahuan 

dasar yang akhirnyaakan memberikan rasa pemahaman yang baik 

dan benar.Dialog adalah proses komunikasi antara 2 orang atau 

lebih untuksaling tukar informasi. 

5) Bersifat terbuka 

Bersifat terbuka adalah bersedia memberi dan menerima 

pandangan,pembaharuan, dan kritikan selaras dengan kebenaran 

fakta dan normamasyarakat. 

6) Rasional 

Rasional adalah boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti 

yangnyata dan dapat mengambil tindakan berdasarkan 

pertimbangan yangwajar. 

7) Jujur 

Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinyasebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan,dan pekerjaan. 

8) Adil 

Adil adalah tindakan dan keputusan yang seksama serta tidak 

beratsebelah.(Asef : 2009, diunduh 12 Desember 2013) 
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Dari pengertian dan ciri-ciri di atas, dapat disimpulkan bahwa 

sikap demokaratis adalah cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang 

bercirikan menghormati, bertanggung jawab, kritis, diskusi, bersifat 

terbuka, rasional, jujur dan adil. 

c. Cara Mengembangkan Sikap Demokrtis 

Mengembangkan sikap demokatis dapat dilakukan melaluicara : 

1. Menghormati 

Salah satu sikap yang harus dikembangkan adalah sikap 

danrasa hormat yang tinggi baik kepada Tuhan, maupun 

kepadasesama, yaitu dengan cara menempatkan Tuhan dan orang lain 

pada posisi yang lebih tinggi danterhormat. Menghormati jugaberarti 

memberikan penghargaan setinggi-tingginya tanpa harus merasa diri 

sendiri direndahkan atau dilecehkan. Sikap hormatini harus kita 

tujukan dan kembangkan kepada Tuhan dan jugaterhadap semua orang 

tanpa harus memandang bulu, sebabdengan berbuat demikianpaling 

tidak kita telah membuat Tuhandan sesama merasa nyaman 

berhadapan dengan kita dan merasadihargai.Dari tindakan 

menghormati Tuhan dan sesama adalahmembuat kita memperoleh 

posisi yang terbaik di hati mereka.Sikap menghormati dapat 

dikembangkan dengan cara : 

a) Menghormati adanya perbedaan agama, suku, bangsa, ras,perbedaan 

lain. 

b)  Menghargai pendapat orang lain atau teman. 
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c)  Tidak merendahkan orang lain. 

d)  Melatih untuk bersikap sopan. 

e) Mewujudkan kebersamaan dan menyadari Hukum yang berlaku. 

2.   Bertanggung jawab 

Setiap manusia sebagai makhluk Tuhan, individu dan sosial 

memiliki kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggungsegala 

sesuatunya dan memberikan jawab serta menanggungakibatnya.Sikap 

bertanggung jawab harus ditanamkan sejak dinidalam kehidupan 

individu, keluarga, masyarakat, bangsa/Negaradan Tuhan. Sikap 

bertanggung jawab dapat dikembangkandengan cara : 

a) Belajar bersungguh-sungguh agar cita-cita tercapai dan 

mengembangkan potensi diri. 

b)  Berani menanggung resiko atas perbuatannya sendiri. 

c) Menjaga nama baik keluarga. 

d) Menjaga keamanan, kebersihan dan ketentraman dilingkungan 

masyarakat. 

e) Menjaga kedamaian dan menjujung tinggi rasa nasionalisme. 

f) Menjagadan melestarikan segala sesuatu yang telah diberikan-

Nyandan serta senantiasa mensyukuri apa yang telah diberikan 

olehTuhan dengan cara beribadah dan berdoa kepada-Nya. 
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3. Bersikap kritis 

Bersikap kritis dan kreatif merupakan komponen utama berfikir 

tingkat tinggi (higher order thinking). Proses berfikir tingkat tinggi 

harus dikembangkan pada setiap diri siswa. Hal inimerupakan tugas 

guru, karena guru harus mengembangkanpotensi siswa semaksimal 

mungkin hingga mencapaikemampuan yang tinggi pada setiap diri 

siswa. Oleh karena itupembelajaran dituntut dapat mengembangkan 

siap kritis dankreativitas siswa. Sikap kritis dan kreatifitas siswa dapat 

dikembangkan melalui pembelajaran yang berpusat pada otakkanan. 

Otak kanan mempunyai kemampuan berfikirkreatif,holistik, spasial. 

sedangkan otak kiri mengembangkankemampuan berfikir rasional, 

analitis, linier. Otak kirimengendalikan wicara dan otak kanan 

mengendalikan tindakan. 

Bersikap kritis dapat dikembangkan dengan cara : 

a)  Menggunakan model pembelajaran dengan mengajak siswa untuk 

belajar secara aktif dan turut serta dalam proses pembelajaran. 

b) Mengexplor kemampuan dan pengetahuan siswa. 

4.    Membuka diskusi dan dialog 

Diskusi dan dialog merupakan kegiatan yang dilakukan dengan 

melibatkan lebih dari satu individu. Kegiatanini dapat menjadi 

alternatif dalam membantu memecahkan permasalahan seorang 

individu dan bermanfaat untuk berbagi pengalaman atau informasi 

guna pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. 
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Untuk memecahkan suatu masalah dengan cara melibatkan 

sekelompok orang dalam interaksi tatap muka, dimana setiap anggota 

kelompok akan mendapatkan kesempatan untuk menyumbangkan 

pikiran masing-masing. Membuka diskusi dan dialog dapat 

dikembangkan dengan cara: 

a) Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kesepakatan atau   

musyawarah. 

b) Melaksanakan pemilihan pengurus OSIS, ketua kelas, kegiatan 

Pramuka serta kegiatan lainnya secara bebas. 

c) Membiasakan diri membentuk pimpinan organisasi melalui 

pemilihan. 

5.Bersifat terbuka 

Sifat terbuka sangat dibutuhkan dalam menghadapi persoalan 

demokrasi seperti sekarang ini. Hal ini wajar karena keterbukaan 

membawa masyarakat menjadi lebih luas cara berpikirnya, dan inilah 

yang membuat masyarakat menjadi lebih banyak ide dalam 

meningkatkan kemajuan dalam pembangunan di dalam masyarakat. 

Individu yang bersifat terbuka biasanya menilai pesan secara obyektif, 

dengan menggunakan data dan penalaran logika dalam kehidupan 

masyarakat. Bersifat terbuka dapatdikembangkan dengan cara : 

a) Memberi kesempatan orang lain untuk mengajukan 

gagasan,pikiran atau pendapat demi kebaikan dan kemajuan. 

b) Terbuka dalam memecahkan masalah. 
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c) Bersedia menerima segala perbedaan yang ada dalam masyarakat. 

d) Memerima segala kritikan dan saran dari orang lain. 

6.   Rasional 

Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara 

bebasdan rasional adalah suatu hal yang harus dilakukan. Keputusan – 

keputusan yang diambil secara rasional akan mengantarkan sikap yang 

logis, sedangkan sikap yang diambil secara tidak rasional akan 

cenderung membawa emosional. Sikap rasional dapat dikembangkan 

dengan cara : 

a) Menghindari segala bentuk pemaksaan dan kekerasan. 

b) Tidak menang/benar sendiri dalam berbicara dengan orang lain. 

7.    Jujur 

Jujur adalah suatu sikap yang harus dimiliki manusia sejak 

kecil untuk memberi suatu informasi yang benar dan lugas oleh suatu 

kenyataan aslinya. Jika seseorang berkata tidak sesuai dengan 

kebenaran dan kenyataan atau tidak mengakui suatu hal sesuai yang 

sebenarnya, orang tersebut sudah dapat dianggap atau dinilai tidak 

jujur, menipu, mungkir, berbohong, munafik ataulainnya. 

 Sikap jujur dalam perkataan, pikiran dan perbuatandapat 

dikembangkan dengan cara : 

a) Berkata sesuai dengan kenyataan. 

b) Bersedia mengakui kesalahan sendiri. 

c) Berani mengakui kekurangan dan kelemahan sendiri. 
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8. Adil 

Memiliki sifat adil bisa membimbing diri kita, bagaimana 

sebaiknya hidup dan bertindak di tempat dan waktu tertentu, dan bisa 

mengatasi berbagai masalah atau problem kehidupan dengan tepat dan 

baik, sehingga kita bisa memahami makna kehidupan ini dengan lebih 

baik. Sikap adil dapat dikembangkan dengancara : 

a) Mengakui persamaan hak dan kewajiban antara sesama. 

b) Tidak membanding-bandingkan 

c) Memihak pada kebenaran. 
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