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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

1. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Pembelajaran PKn merupakan salah satu mata pelajaran pokok di 

sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan warga negara 

dalam dimensi spiritual, rasional, emosional dan sosial, mengembangkan 

tanggung jawab sebagai warga negara, serta mengembangkan anak didik 

berpartisipasi sebagai warga negara supaya menjadi warga negara yang 

baik. Menurut Udin S. Winataputra, dkk (2007: 5.52) Dalam pembelajaran 

PKn, kemampuan menguasai metode pembelajaran merupakan salah satu 

persyaratan  utama yang harus dimiliki guru. 

 Metode yang dipilih dalam pembelajaran PKn harus disesuaikan 

dengan karakteristik tujuan pembelajaran PKn, karakteristik materi 

pembelajaran PKn, situasi dan lingkungan belajar siswa, tingkat 

perkembangan dan kemampuan belajar siswa, waktu yang tersedia dan 

kebutuhan siswa itu sendiri. 

Veldhuis (1998) dalam Udin S. Winataputra, dkk (2007: 21) 

mengemukakan bahwa dalam proses pendidikan kewarganegaraan, kita 

harus membedakan antara aspek-aspek pengetahuan (knowledge), sikap 

dan pendapat (attitudes and opinions), keterampilan intelektual 

(intellectual skills), dan keterampilan partisipasi (participatory skills). 
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Aspek-aspek di atas harus diintegrasikan dalam proses pembelajaran 

menjadi suatu sinergi sehingga pesan pembelajaran dapat ditangkap oleh 

siswa secara benar dan optimal serta dapat diejawantahkan dalam perilaku 

sehari-hari. Guru dapat mengupayakan terwujudnya hal tersebut dengan 

cara melaksanakan proses pembelajaran yang tepat. 

Proses pembelajaran yang tepat melibatkan tiga kelompok utama 

yaitu: guru, siswa, dan materi pelajaran. Interaksi antara ketiga unsur itu 

memerlukan sarana dan pra sarana, seperti metode, media dan lingkungan 

tempat proses pembelajaran berlangsung. 

2. Hakikat Pembelajaran PKn 

Pembelajaran menurut pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003 yaitu ” Proses 

interaksi  peserta  didik  dengan  pendidik  dan  sumber  belajar  pada  

suatu lingkungan belajar.” Dalam hal ini, dinyatakah bahwa yang menjadi 

pusat perhatian dalam pembelajaran adalah siswa (peserta didik), guru 

(peserta didik), sumber belajar, dan lingkungan belajar. Memperkuat  

pernyataan diatas, Kosasih  Djahiri  (2007:1) mengemukakan  bahwa,  

“pembelajaran  secara  prosedural,  dilihat  dari komponen/instrumental 

inputs adalah proses interaksi/interradiasi antara kegiatan belajar siswa 

(KBS) dengan kegiatan mengajar guru (KMG) serta dengan  lingkungan  

belajarnya (learning  environments).”  Dari  pengertian tersebut  dapat  

disimpulkan bahwa  yang  menjadi  pusat  perhatian pembelajaran tidak 

hanya menitikberatkan pada siswa, akan tetapi siswa, guru, dan lingkungan 

belajar (learning environments) harus menjadi pusat perhatian  dalam  
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pembelajaran. Sehingga akan  terbentuk  suatu  interaksi yang komunikatif 

antara guru dan siswa. Interaksi yang dimaksud di dalam suatu 

pembelajaran adalah “interaksi edukatif”. Interaksi edukatif menurut 

Surakhmad  (1980:7)  adalah  “interaksi  yang  berlangsung  dalam  ikatan 

tujuan pendidikan”. Sebagai pembanding, pendapat Udin S. Winataputra 

(1997:14) yang mengemukakan  bahwa,  “Pembelajaran  merupakan  suatu  

sistem lingkungan belajar  yang terdiri dari komponen atau unsur: tujuan, 

bahan pelajaran,  strategi,  alat,  siswa  dan  guru.”   

Dari  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  

enam  unsur  penting  dalam pembelajaran,  yaitu:  tujuan,  bahan  

pelajaran,  strategi,  alat, siswa,  dan guru.  “Semua  unsur  atau  komponen  

tersebut  saling  berkaitan,  saling mempengaruhi;  dan  semuanya  

berfungsi  dengan  berorientasi  kepada tujuan” (Winataputra, 1997:16). 

Hal ini, senada dengan apa yang diutarakan oleh, Hamalik (2001:57) yang  

memberikan  arti  Pembelajaran  sebagai  suatu  kombinasi  yang tersusun 

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan  

prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran”.  Dari  kutipan  tersebut,  menyatakan  bahwa  yang 

mempengaruhi  pembelajaran  tidak  hanya  unsur  manusiawi  (siswa  dan 

guru),  akan  tetapi  hal-hal  lain  yang  berada  disekitar  pun  akan 

mempengaruhi (material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur).  

Agar  tujuan  pembelajaran  dapat  tercapai  dengan  baik,  maka 

pembelajaran  yang  dilaksanakan  haruslah  merupakan  pembelajaran  
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yang bermutu  dan  ideal.  Charles  B.  Myers  (Kosasih  Djahiri,  2007:  

23-24) berpendapat bahwa: 

“Proses  pembelajaran  yang  ideal  adalah  proses  KBS  yang  
active-powerful (aktif dan berkekuatan) - demokratis dan humanistik 
serta menyenangkan.  Aktif  dan  powerful  karena  bahan  ajar,  
kegiatan, media  dan  sumber  mampu  mengundang,  melibatkan  
dan memberdayakan (empowering) seluruh potensi diri dan 
lingkungan belajarnya  serta  mampu  membina  siswa  menjadi  
independent  and self-regulated learners”. 
 

3. Perencanaan Pembelajaran PKn 

Bila kita cermati dengan baik, keseluruhan proses pendidikan formal 

di sekolah pada intinya bertumpu pada proses pembelajaran. Oleh karena 

itu agar terbina proses pembelajaran yang terarah, terkendali dan optimal, 

maka sebelumnya perlu ada perencanaan pembelajaran. 

Amatembun (1987:1) mengemukakan bahwa, “Yang dimaksud 

perencanaan adalah pemikiran yang mendahului tindakan, mencakup 

pengembangan dan pemilihan alternatif-alternatif tindakan yang 

diperlukan untuk mencapai suatu tujuan”. Dengan demikian, perencanaan 

pembelajaran akan terkait dengan pemilihan dan penentuan berbagai 

komponen pembelajaran yang dapat menjamin menciptakan proses dan 

hasil pembelajaran yang efektif dan efisien. Sehubungan dengan ruang 

lingkup kegiatan perencanaan pembelajaran, Amatembun (1987:4) 

mengemukakan sebagai berikut : 

a) Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan minat-minat murid. 
b) Merumuskan tujuan-tujuan performansi murid. 
c) Mengembangkan suatu unit pengajaran. 
d) Mengembangkan suatu rencana (satuan) pelajaran. 
e) Menyeleksi dan menggunakan berbagai material (alat-alat peraga)    

pelajaran guna mengefektifkan proses belajar mengajar. 
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Adapun terkait dengan perencanaan pembelajaran PKn, ada beberapa 

langkah perencanaan yang harus dilakukan oleh guru, sebagaimana 

dikemukakan oleh Djahiri (1990:17) sebagai berikut : 

1) Melakukan kaji telik kurikulum (content analysis). 
2) Membaca (arti luas) dunia the hidden curriculum. 
3) Menseleksi (selecting) semua temuan yang secara : 

a. keilmuan : benar, betul dan lengkap/utuh 
b.kependidikan : layak/memadai 
c. tujuan : memenuhi harapan the intended maupun harapan dan berguna 

manfaat bagi siswa dan kehidupannya kini maupun esok. 
4) Memobilisir dan mengorganisir semua temuan di atas menjadi suatu 

rancangan program pengajaran yang utuh dan layak (The Proper 
Instructional Materials). Menentukan pilihan didaktik-metodik (metode, 
media dan sumber serta pola evaluasi = MMSE) sub 4 melalui: 
a. kemahiran memilih alternatif MMSE yang tepat guna dan fungsional 
b. mengantisipasi (meramalkan) proses belajar mengajar dan hasil 

KBM dan nilai lebih (gain score, added values) akibat pilihan 
MMSE tadi. 

 
 Dari beberapa pendapat di atas kita telah mendapat gambaran langkah-

langkah kegiatan yang harus dilakukan guru dalam rangka perencanaan 

pembelajaran. Bila kita implementasikan sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku sekarang, sebagai berikut : 

a. Penyusunan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). 

Penyusunan KTSP harus dilakukan oleh masing-masing satuan 

pendidikan. KTSP ini terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan 

pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, 

kalender pendidikan, dan silabus. Silabus inilah yang merupakan rencana 

pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu 

yang mencakup standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), materi 

pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi 
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waktu dan sumber/alat belajar. Silabus pada dasarnya merupakan penjabaran 

dari SK dan KD ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran 

dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. 

Dalam pengembangan silabus ada beberapa prinsip yang harus 

diperhatikan, yaitu : ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, actual 

dan kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Pengembangan silabus dapat 

dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam suatu 

sekolah atau beberapa sekolah, kelompok MGMP atau PKG dan dinas 

pendidikan. Dalam pengembangan silabus ini ditempuh langkah-langkah 

sebagai sebikut : 

1) Mengkaji SK dan KD. 

2) Mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. 

3) Mengembangkan kegiatan pembelajaran. 

4) Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. 

5) Penentuan jenis penilaian. 

6) Penentuan alokasi waktu. 

7) Penentuan sumber dan alat pembelajaran. 

Membuat Program Tahunan dan Program Semester. Setelah KTSP, 

khususnya silabus PKn tersusun, kemudian guru harus membuat Program 

Tahunan dan Program Semester yang disusun dengan memperhatikan silabus, 

kalender pendidikan dan program kegiatan sekolah, sehingga akan diperoleh 

gambaran tentang alokasi waktu pembelajaran dalam setiap semester secara 

global. 
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b. Menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

KKM adalah standar nilai minimal yang harus dicapai siswa untuk 

menentukan tingkat ketuntasan dan kenaikan kelas. KKM ini harus 

ditentukan oleh guru dengan mempertimbangkan kemampuan rata-rata 

peserta didik (intake siswa), tingkat kesukaran materi pembelajaran 

(kompleksitas) dan kemampuan sumber daya pendukung. Oleh karena itu 

KKM setiap mata pelajaran dan setiap sekolah senantiasa akan bervariasi. 

c. Menyusun persiapan pembelajaran 

Persiapan pembelajaran pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

dikenal dengan nama Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan 

prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu 

kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam 

silabus. Lingkup Rencana Pembelajaran paling luas mencakup 1 (satu) 

kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) indikator atau beberapa indikator 

untuk 1 (satu) kali  pertemuan atau lebih. 

Landasan perumusan RPP adalah PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 20, 

yaitu: ”Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan 

pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian 

hasil belajar”.  
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d. Proses Pembelajaran PKn 

Setelah langkah-langkah perencanaan dilakukan dengan sebaik-

baiknya, maka guru dituntut mampu merealisasikannya dalam bentuk proses 

pembelajaran yang sesuai dengan perencanaannya. Dalam konteks inilah guru 

harus mampu tampil sebagai aktor dan kurikulum hidup. 

Proses pembelajaran begitu sangat penting dan menentukan bagi 

kualitas pendidikan, karena itu proses pembelajaran dikatakan sebagai 

jantung dari proses pendidikan formal di sekolah. Kualitas proses 

pembelajaran akan sangat menentukan pencapaian hasil pembelajaran dan 

kualitas pendidikan pada umumnya.Sehubungan dengan proses pembelajaran 

ini, Ali (1992:4) menjelaskan bahwa : Proses belajar mengajar yang 

merupakan inti dari proses pendidikan formal di sekolah di dalamnya terjadi 

interaksi antara berbagai komponen pengajaran. Komponen-komponen itu 

dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu : 

1) Guru 

2) Isi atau materi pelajaran 

3) Siswa. 

Interaksi antara ketiga komponen utama melibatkan sarana dan 

prasarana, seperti metode, media dan penataan lingkungan tempat belajar, 

sehingga tercipta situasi belajar mengajar yang memungkinkan tercapainya 

tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.” 

Dalam proses pembelajaran itu guru bukan hanya bertugas sebagai 

pengajar, tetapi juga sekaligus sebagai pendidik. Oleh karena itu proses 

pembelajaran harus mampu dikembangkan menjadi proses edukatif. Adapun 
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ciri-ciri dari proses edukatif sebagaimana dikemukakan oleh Sardiman A.M. 

(2006:13) sebagai berikut : 

1) Ada tujuan yang ingin dicapai. 
2) Ada bahan/pesan yang menjadi isi interaksi. 
3) Ada pelajar yang aktif mengalami. 
4) Ada guru yang melaksanakan. 
5) Ada metode untuk mencapai tujuan. 
6) Ada situasi yang memungkinkan proses belajar-mengajar berjalan   dengan 

baik. 
7) Ada penilaian terhadap hasil interaksi. 

Secara lebih khusus lagi, proses pembelajaran merupakan proses 

kegiatan interaksi antara dua unsur manusiawi, yakni antara guru/pendidik 

dengan peserta didik, dengan peserta didik sebagai subjek utamanya. Dengan 

demikian unsur-unsur lain berfungsi untuk meningkatkan kualitas interaksi 

kedua unsur manusiawi tersebut. Edi Suardi dalam bukunya Pedagogik ,1980, 

telah merinci ciri-ciri proses pembelajaran yang penulis kutip dari Sardiman 

A.M. (2006:15-16) sebagai berikut : 

1) Interaksi belajar mengajar memiliki tujuan, yakni untuk membantu anak 
dalam suatu perkembangan tertentu. 

2) Ada suatu prosedur (jalannya interaksi) yang direncanakan, didisain untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

3) Interaksi belajar mengajar ditandai dengan satu penggarapan materi yang 
khusus. 

4) Ditandai dengan adanya aktivitas siswa, baik fisik maupun mental. 
5) Dalam interaksi belajar mengajar guru berperan sebagai membimbing. 
6) Di dalam interaksi belajar mengajar membutuhkan disiplin. 
7) Ada batas waktu untuk mencapai tujuan. 

 
Kegiatan pembelajaran harus memberikan pengalaman belajar yang 

melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik serta 

peserta didik dengan guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya dalam 

rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud 

dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi 
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dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan 

hidup yang perlu dikuasai oleh peserta didik. 

Khusus berkaitan dengan proses pembelajaran PKn ada beberapa 

pendekatan yang harus dilaksanakan, sebagaimana dikemukakan oleh             

Djahiri (1993:17-18) sebagai berikut : 

1) Asas pendekatan multi metoda, media dan sumber; yang bermakna 
keharusan membina pelbagai variasi jenis metode dan media serta sumber 
yang mampu membina bahan ajar yang multi dimensi serta kemampuan 
belajar siswa yang beraneka ragam. 

2) Asas siswa sentris; yang bermakna keadaan dan kemampuan belajar siswa 
serta lingkungan belajarnya akan harus menjadi perhitungan pilihan 
metoda, media maupun sumber pembelajaran. 

3) Luwes dan eko-sistem; bermakna pilihan selalu dapat disesuaikan dengan 
keadaan kemampuan sekolah, lingkungan sekitar, sumber daya dan dana 
yang ada serta kemampuan guru itu sendiri. 

4) Asas cara belajar siswa aktif dan kelompok belajar koperatif (CBSA dan 
Kejarkop); yang bermakna bahwa proses kegiatan belajar siswa harus 
menjadi tumpuan utama (bukan pada proses mengajarnya) dan yang 
dibelajarkan adalah potensi belajar (domain – taksonomik) kadar tinggi. 

5) Asas mengajar reaktif dan interaktif; yakni kegiatan guru mengiringi 
kegiatan CBSA dan Kejarkop di atas. 
 

Kekhasan lain dari proses pembelajaran PKn yakni senantiasa ada 

proses pembakuan dan pengamalan. Kegiatan ini merupakan rekayasa guru 

dalam memberikan pelatihan kepada peserta didik untuk mengamalkan dan 

memantapkan proses maupun hasil pembelajaran. Proses pembakuan dan 

pengamalan ini dapat dilakukan berkaitan dengan beberapa hal, sebagaimana 

dikemukakan oleh Djahiri (1993:18) antara lain: 

1) Kegiatan kehidupan diri dan keluarganya. 
2) Kegiatan kelas dan sekolahnya. 
3) Kelompok pergaulan dan masyarakat sekitarnya. 
4) Berbagai aspek kehidupan (Pancagatra) yang dilakoni dalam keluarga, 

kelas, sekolah maupun lingkungannya. 
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Kegiataan tersebut sudah barang tentu harus direncanakan dengan baik, 

agar terarah, terpantau dan terkendali. Penerapannya bisa secara random, 

insidental atau pun terprogram. Melalui kegiatan tersebut akan terdapat 

“sharing” dan penularan antara proses dan hasil pembelajaran di sekolah 

dengan lingkungan luar sekolah dalam makna positif untuk tujuan 

pendidikan. 

B. Pendidikan Kewarganegaraan 

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewargaan (citizenship education) menurut Azra 

adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas daripada Pendidikan 

Demokrasi dan Pendidikan HAM, karena Pendidikan Kewargaan 

mencakup kajian dan pembahasan tentang pemerintah, konstitusi dan 

lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, hak dan kewajiban warga 

negara, proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warga negara 

dalam masyarakat madani, pengetahuan tentangg lembaga-lembaga dan 

sistem yang terdapat dalam pemerintah, warisan politik, administratif 

publik dan sistem hukum, pengetahuan tentang proses seperti 

kewarganegaraan aktif, refleksi kritis, penyelidikan dan kerja sama, 

keasilan sosial, pengertian antar budaya dan kelestarian lingkungan hidup 

dan hak asasi manusia. (Taniredja, 2009:2) 

Istilah Pendidikan Kewaragaan pada satu sisi identik dengan 

Pendidikan Kewarganegaraan, namun, di sisi lain, istilah Pendidikan 

Kewargaan, menurut Rosyada secara substantif tidak saja mendidik 
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generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan 

kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

yang merupakan penekanan dalam istilah Pendidikan Kewarganegaraan, 

melainkan juga membangun kesiapan warga negara menjadi warga dunia 

(global society). Dengan demikian, orientasi Pendidikan Kewargaan secara 

substantif lebih luas cakupannya dari istilah Pendidikan Kewarganegaraan. 

(Taniredja, 2003:3). 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Civic 

Education sebagai Pendidikan Kewargaan (citizenship education) selain 

mendidik generasi muda agar menjadi warga negara yang baik, yaitu 

warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya, juga 

mempersiapkan warga negara menjadi warga dunia. 

Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) merupakan mata 

pelajaran yang wajib diberikan di Indonesia, mulai pada jenjang 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi. 

Penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “PKn 

dimaksudkan untuk membentuk peserta didik,  merupakan manusia yang 

pada hakikatnya memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. 

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai bidang studi 

mempunyai kedudukan yang penting dalam membina sikap dan tingkah 

laku sehingga siswa tersebut mempunyai sikap dan tingkah laku yang 

sesuai dan layak dengan sila-sila Pancasila. Dalam pasal 40 ayat 2 UU 
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Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidik dan tenaga 

kependidikan memiliki kewajiban sebagai berikut : 

1) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, 

kreatif, dinamis, dan dialogis. 

2) Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu 

pendidikan 

3) Memberi keteladanan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan 

kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 

Berbagai golongan, agama dan perilaku-perilaku yang bersifat 

kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung 

persatuan bangsa dalam masyarakat yang beranekaragam kebudayaan 

dan kepentingan perilaku pendukung kerakyatan yang mengutamakan 

kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, 

pendapat ataupun kepentingan diatas melalui musyawarah mufakat, 

serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.   

Dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengajaran PKn 

adalah untuk menanamkan, mengembangkan dan membina sikap nilai, 

moral dan norma Pancasila dan UUD 1945 kepada peserta didik agar dapat 

dipahami, diyakini dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam 

keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara secara benar dan penuh 

keyakinan. Melalui kegiatan Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan 

siswa menyerap nilai-nilai Pancasila yang diarahkan secara manusiawi dan 
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alamiah dan tidak hanya melalui pemahaman melainkan melalui 

penghayatan dan pengalaman secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari 

baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.  

Pendidikan Kewargaan  menurut Azra ( 2003:xii ) adalah 

pendidikan yang cakupannya, lebih luas dari pada Pendidikan Demokrasi 

dan Pendidikan HAM. Karena, Pendidikan Kewargaan mencakup kajian 

dan pembahasan tentang pemerintah, konstitusi dan lembaga-lembaga 

demokrasi, rule of law, 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 pemerintah, warisan politik, administrasi publik dan 

sistem hukum, pengetahuan tentang proses seperti kewarganegaraan aktif, 

refleksi kritis, penyelidikan dan kerja sama, keadilan sosial, pengertian 

antar budaya dan kelestarian lingkungan hidup dan hak asasi manusia. 

Istilah Pendidikan Kewargaan pada sisi lain identik dengan Pendidikan 

Kewarganegaraa, namun disisi lain, istilah Kewargaan menurut Rosyada 

(2003:6) bahwa: 

 

“Secara substantif tidak hanya mendidik generasi muda menjadi 
warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya 
dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang 
merupakan penekanan dalam istilah Pendidikan Kewarganegaraan, 
namun juga membangun kesiapan warga negara menjadi warga 
dunia (Global Society).” 
 
Pendidikan Kewarganegaraan telah banyak melalui perkembangan 

dan perubahan. Perlu disadari bahwa Pendidikan Kewarganegaraan yang 
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berkembang dari waktu-kewaktu memiliki tujuan untuk membentuk 

karakter dan sikap warga negara yang baik. Agar setiap warga negara 

diarahkan pada perilaku yang positif. Cresgore, Education (Sumantri, 

2001:28) menjelaskan bahwa : 

“Pelajaran Civics mulai di perkenalkan pada tahun 1790 di 
Amerika Serikat atau terkenal dengan istilah “Theory of 
Americanition”. Seperti yang diketahui bangsa Amerika Serikat 
berasal dari bangsa yang datang ke Amerika Serikat untuk menjadi 
warga Amerika Serikat. Untuk menyatukan warga Amerika Serikat 
menjadi satu bangsa, maka pelajaran Civics di ajarkan di sekolah-
sekolah. Dalam taraf tersebut pelajaran Civics membicarakan 
masalah goverment, hak dan kewajiban warga negara dan Civics 
merupakan bagian dari ilmu politik”. 
 
Kehadiran program PKn dalam kurikulum di sekolah-sekolah di 

Indonesia dapat dikatakan masih muda apabila dibandingkan dengan 

kehadirannya dengan kehadirannya di Amerika Serikat pada tahun 1970. 

Hal ini terjadi karena sejak tahun 1945-1950 bangsa Indonesia sedang 

berjuang mempertahankan kemerdekaanya (Revolusi fisik).  

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pelajaran Civics dipakai untuk 

memberi pengertian tentang pidato kenegaraan Presiden ditambah dengan 

Pancasila, sejarah pergerakan, hak dan kewajiban warga negara. Pada 

tahun 1961 istilah “kewarganegaraan” diganti  dengan “Kewargaan 

negara” atas prakarsa Dr. Suhardjo. S. H. Maksud pergantian tersebut 

untuk disesuaikan dengan pasal 26 ayat (2) UUD 1945 dan menitik 

beratkan pada “warga”. Yang mengandung pengertian akan hak dan 

kewajibannya terhadap negara. Tetapi istilah “Kewargaan negara” baru 

dipakai secara resmi pada tahun 1967 dengan instruksi Direktorat Jendral 
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Pendidikan Dasar No. 31 tahun 1967. Pada tahun 1975 mata pelajaran 

Pendidikan Kewargaan Negara diganti dengan Pendidikan Moral 

Pancasila. Mata Pelajaran ini memilki dasar konstitusional, yaitu ketetapan 

MPR No. IV/MPR/1973 (tentang GBHN) yang menyatakan: 

 “Untuk mencapai cita-cita tersebut maka kurikulum di semua 
tingkat pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai 
perguruan tinggi baik negeri maupun swasta harus berisikan 
Pendidikan Moral Pancasila, dan unsur-unsur yang cukup untuk 
meneruskan jiwa dan nila-nilai 1945 kepada generasi muda”. 
 
Kemudian kurikulum 1975 digantikan dengan kurikulum 1994 

yaitu Pendidikan Moral Pancasila digantikan dengan Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan. Seperti yang tercantum dalam  Dekdikbud, dalam 

taniredja 2011:192 yang menyebutkan bahwa : 

“Dalam kurikulum pendidikan dasar dan menegah tahun 1994,  
dikenal dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang 
diartukan sebagai mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana 
untuk  mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral, 
yang berakar pada budaya bangsa Indonesia”. 
 
Nilai luhur dan moral tersebut diharapkan ada dalam bentuk 

perilaku kehidupan sehari-hari   siswa, baik sebagai individu  maupun 

sebagai anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 

Perilaku  yang dimaksudkan adalah sesuai dengan Pancasila dan UUD  

1956 yaitu perilaku  yang bersifat kemanusiaan yang dil dan beradab, 

perilaku yang mendukung peraturan kesatuan yang mengutamakan 

kepentingan bersama diatas kepentingan perorangan dan golongan, 

sehingga  perbedaan pemikiran, pendapat ataupun kepentingan diatas 

melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya 
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untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Perkembangan berikutnya dengan keluarnya Undang-undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa: 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 
 
Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu mencapai tujuan 

pendidikan itu, di dalam proses pembelajarannya selalu menekankan nilai-

nilai moral dan karakter yang baik untuk peserta didiknya. 

“Objek studi Civics dan Civic Education adalah warga negara 
dalam organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, 
kebudayaan dan negara. Termasuk dalam objek studi Civics ialah: 
(a) tingkah laku, (b) tipe pertembuhan berfikir, (c) potensi yang ada 
dalam setiap diri warga negar, (d) hak dan kewajiban, (c) cita-cita 
dan aspirasi, (f) kesadaran (patriotisme, nasionalisme, pengertian 
internasional, moral Pancasila), (g) Usaha, kegiatan, partisipasi, 
tanggung jawab”. (LokaKarya Metodologi Pendidikan 
Kewarganegaraan, 1973 dalam Sumantri, 2001:276) 
 
Harapanya Pendidikan Kewarganegaraan dapat mencerminkan 

hubungan warga negara dala kehidupannya dengan manusia lain dan alam 

sekitarnya. Pendapat Djahiri (Herlina, 2008) yang mengemukakan bahwa 

secara khusus PKn ini bertujuan untuk : 

“Membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan 
dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan 
yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai 
golongan, agama dan perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil 
dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam 
masyarakat yang beranekaragam kebudayaan dan kepentingan, 
perilaku pendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan 
bersama diatas kepentingan perorangan dan golongan sehingga 
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perbedaan pemikiran, pendapat ataupun kepentingan diatas melalui 
musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya 
untuk mewujudkan keadilan  sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. 

 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai bidang studi 

mempunyai kedudukan yang penting dalam  membina sikap dan tingkah 

laku sehingga siswa tersebut mempunyai sikap dan tingkah laku yang 

sesuai dan layak dengan sila-sila Pancasila. Melalui kegiatan pendidikan 

diharapkan siswa menyerap nilai-nilai Pancasila yang diarahkan secaara 

manusiawi dan alamiah dan tidak hanya melalui pemahaman melainkan 

melalui penghayatan dan pemahaman secara pribadi dalam kehidupan 

sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Sekolah hendaknya di usahakan menjadi lapangan yang baik bagi 

pertumbuhan dan pengembangan mental dan moral siswa di samping 

pemberian pengetahuan dan ketrampilan. Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan dapat di pandang sebagai usaha yang teratur dan terus 

menerus yang terjadi dalam proses belajar mengajar yang diciptkan oleh 

guru dan siswa. 

Kesimpulan dari uraian diatas  bahwa Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan adalah suatu usaha sadar dalam membimbing siswa agar 

mampu mengembangkan program-programnya baik pengetahuan, 

keterampilan sikap maupun tingkah laku, sehingga mampu memperoleh 

kemampuan untuk mewujudkan dirinya sendiri  menjadi manusia 

Indonesia seutuhnya yang berkepribadian dan sesuai dengan moral 

Pancasila.  
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2. Peran Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan sebagai wahana transformasi budaya, nilai, ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi bahkan seni telah menjadi pusat untuk 

pembangunan karakter bangsa, baik melalui jalur pendidikan formal 

maupun nonformal. PKn mempunyai peran yang penting dalam 

membentuk karakter siswa di sekolah. PKn berperan membentuk karakter 

peserta didik agar peserta didik mempunyai kecerdasan dan tanggung 

jawab. Menurut Lickona (Sapriya, 2007:2008),”kawasan yang perlu 

dibangun melalui PKn sebagai pendidikan karakter sekaligus sebagai 

pendidikan nilai dan moral mencakup tiga kawasan yang saling terkait, 

yakni moral knowing, moral character, and moral behavior”.  

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa warga 

negara yang mengetahui sesuatu yang baik akan mempunyai keinginan 

yang baik, sehingga kebiasaan tersebut akan menjadikan karakter warga 

negara yang baik dan cerdas. Kecerdasan warga negara yang 

dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik bukan hanya 

dalam dimensi rasional melainkan juga dalam dimensi spritual, emosional, 

dan sosial. Pembinaan tanggung jawab warga negara diperlukan agar 

warga negara sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara di 

lingkungan masyarakat, bangsa dan negara sehingga ia tidak melanggar 

atau merampas hak dan kewajiban warga negara yang lain, seling 

menghargai antar sesama warga negara, dan cinta tanah air. Sedangkan, 

fungsi pokok PKn dalam mendorong partisipasi warga negara sangat 
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diperlukan karena Indonesia merupakan negara demokrasi yang 

membutuhkan peran warga negara dalam memberikan masukan, saran, 

kritikan, harapan sehingga negara dapat  berjalan dengan baik. 

Menurut Sapriya (2007:21), peran PKn dalam pembangunan 

karakter bangsa merupakan kajian aksiologis PKn karena terkait dengan 

kajian manfaat atau nilai guna dari PKn itu sendiri. Sejalan dengan 

pendapat tersebut, pembangunan karakter bangsa merupakan proses yang 

kompleks karena harus melibatkan banyak dimensi, disiplin ilmu, konteks 

kehidupan, serta strategi pembelajaran. 

3. Manfaat Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

Sebagai warga negara yang baik perlu mengetahui apa urgensi dan 

manfaat dari pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sesungguhnya 

banyak manfaat yang bisa diambil dari pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. Pertama adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban 

sebagai warga negara yang akhirnya dapat menempatkan diri pada posisi 

yang tepat sebagai warga negara. Setelah mengetahui dan mengerti 

kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang mesti didapatkan, maka 

sebagai warganegara yang baik dapat menjalankan perannya dengan penuh 

rasa tanggung jawab sesuai peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku serta  menuntut hak – hak yang mungkin belum terpenuhi sebagai 

warga negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama 

satu sama lainnya tanpa terkecuali.  
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Persamaaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk 

menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai 

permasalahan kehidupan. Manfaat yang kedua adalah dengan mempelajari 

pelajaran kewarganegaraan dapat dijadikan motivasi untuk memiliki sifat 

nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Artinya setelah mengerti peran 

dan keadaan negara, seharusnya menjadi warga negara yang lebih cinta 

pada tanah air dan baangsa serta rela berkorban demi bangsa dan negara. 

Dengan mempelajari Pendidikan kewarganegaraan dapat memperkuat 

keyakinan kita terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dan 

mengamalkan semua nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Disadari 

atau tidak, dasar negara Pancasila mempunyai nilai-nilai luhur termasuk 

nilai moral kehidupan. Nilai moral tersebut seharusnya menjadi pedoman 

dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku. Nilai-nilai tersebut berkaitan 

erat dengan kualitas sumber daya manusia.  

Kualitas SDM yang rendah merupakan salah satu indikasi juga 

gagalnya pendidikan kewarganegaraan. Manfaat selanjutnya adalah suatu 

hal yang masih berhubungan dengan nasionalisme dan patriotisme yaitu 

sebagai warga negara diharapkan memiliki kesadaran dan kemampuan 

dalam usaha bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada 

pasal 30 tertulis bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut 

serta dalam usaha pembelaan negara. Syarat-syarat tentang pembelaan 

negara diatur dengan undang-undang.” Sebagai warga negara yang baik 

kita wajib ikut serta dalam usaha bela negara dari segala macam ancaman, 
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gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari 

dalam.  

Membela negara bisa berarti luas dan dapat dilakukan dalam 

berbagai bidang. Dengan hak dan kewajiban yang sama, setiap orang 

Indonesia tanpa harus dikomando dapat berperan aktif dalam 

melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud 

perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain misalnya ikut serta dalam 

mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling), ikut serta 

membantu korban bencana di dalam negeri, belajar dengan tekun 

mempelajari mata kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan atau  

mengikuti kegiatan ekstra klurikuler seperti Paskibra, PMR dan Pramuka 

dan sebagainya. Itu semua merupakan manfaat yang didapatkan setelah 

mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tidak lupa 

semua hal yang sudah disebutkan tadi juga harus disesuaikan dengan 

dinamika kehidupan bermasyarakat dan diharapkan dapat menjadi sarana 

pembentukan kepribadian bangsa dalam rangka mempertahankan keutuhan 

dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Secara materi seperti yang dibahas di atas, tentu pendidikan 

kewarganegaraan menjadi begitu penting dengan berbagai macam nilai di 

dalamnya. Akan begitu besar manfaatnya ketika kita mengerti dan 

memahami semua materi yang diajarkan. Tetapi hal itu akan sia – sia 

belaka ketika kita hanya sekedar mengerti atau memahami saja tanpa 

adanya penindaklanjutan. Dalam hal ini yang perlu tekankan adalah 
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adanya suatu pengamalan dari suatu ilmu, khususnya dalam hal ini ilmu 

yang dimaksud adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu 

sendiri. 

Seperti kata pepatah “Amal tanpa ilmu buta” Ilmu tanpa amal, 

pincang…” Amal tanpa ilmu akan membutakan karena ilmu merupakan 

petunjuk dan pemberi arah amal yang akan dilakukan. Bagaimana 

mungkin kita tahu kalau amal yang kita lakukan benar atau salah jika kita 

tidak tahu ilmunya. Hal itu sama saja dengan kita berjalan tanpa tahu arah 

dan tujuan yang jelas.  

Dengan menghubungkannya dengan topik yang kita bahas, pepatah 

itu tentunya memberikan kesadaran bahwa Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan yang merupakan suatu ilmu begitu penting sebagai 

petunjuk dan pemberi arah untuk setiap tindakan. Begitu banyak orang 

yang tidak memahami ilmu ini bisa jadi tidak sadar bahwa hal yang 

mereka lakukan itu salah dan pada akhirnya yang terjadi adalah kekacauan 

di masyarakat. 

Sebaliknya juga berlaku bahwa ilmu tanpa amal itu sesuatu yang 

sia-sia. Dengan memegang prinsip itu dan menghubungkan dengan 

kenyataan yang ada saat ini bahwa masih banyak orang yang hanya 

sekedar tahu dan mengerti saja tanpa pengamalan. Dalam pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  kita jadi tahu banyak hal 

dalam kehidupan bernegara, tapi mengapa dalam praktiknya nol. Karena 

banyak warga negara yang hanya menganggap ilmu itu sebagai angin lalu 
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yang tidak bermanfaat. Kita cenderung menganggap pendidikan 

kewarganegaraan patut disepelekan karena kurang begitu penting 

dibandingkan dengan ilmu yang lain. Itu akibat yang terjadi ketika kita 

tidak tahu manfaat apa yang didapat setelah mempelajarinya. Memang 

semenjak SD sudah diajarkan apa yang harus dilakukan untuk menjawab 

soal-soal kewarganegaraan yang intinya harus dipilih atau ditulis segala 

bentuk perbuatan yang baik-baik dan kenyataannya semua itu cuma 

bertujuan untuk mendapatkan nilai yang tinggi tanpa ada penerapan dalam 

kehidupan. Bisa dibayangkan berapa banyak biaya dan waktu yang 

terbuang percuma ketika semuanya itu akan menguap begitu saja tanpa 

meninggalkan manfaat apapun bagi diri kita. Tentunya itu akan merugikan 

diri kita sendiri. Sebagai contoh adalah demonstrasi yang tidak 

bertanggung jawab yang dilakukan oleh mahasiswa. Tidak ada yang 

melarang siapapun untuk berdemonstrasi, tapi tentu saja semua itu ada 

aturannya. Kekacauan yang terjadi selama ini adalah mereka tidak 

mengetahui secara jelas aturan – aturan yang berlaku ( tidak tahu ilmunya ) 

sehingga mereka cenderung seenaknya sendiri dalam mengungkapkan 

aspirasinya atau mungkin saja mereka tahu tapi tidak mau tahu 

(pengamalan yang salah).  

Pada akhirnya hal tersebut bukannya memperbaiki keadaan malah 

menjadikan keadaan semakin terpuruk. Karena itu pada intinya perlu 

adanya keseimbangan antara ilmu dan amal. Ketika semua warga negara 

sudah mengerti betul apa yang harus dilakukan, memiliki kesadaran tinggi 
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untuk mengetrapkannya dan akhirnya benar-benar melaksanakannya 

sesuai aturan yang berlaku, bahwa negara ini akan menjadi negara yang 

aman, tentram, damai seperti apa yang sudah diidam-idamkan oleh para 

pendiri negara ini. 

4. Landasan Hukum PKn 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu program 

pendidikan yang formal dan wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan 

dasar menengah dan tinggi. Hal ini berdasarkan beberapa landasan hukum 

sebagai berikut : 

1) Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas), terutama pasal 37 yang menyatakan : 

a. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat : 

a) pendidikan agama 

b) pendidikan kewarganegaraan 

c) bahasa 

d) matemtika 

e) ilmu pengetahuan alam; 

f) ilmu pengetahuan social 

g) seni dan budaya 

h) pendidikan jasmani dan olahraga 

i) keterampilan/kejuruan, dan  

muatan 

b. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat : 
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a. pendidikan agama 

b. pendidikan kewarganegaraan, dan 

c. bahasa 

c. Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

2) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan yang di dalamnya diatur tentang Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) dimana Pendidikan Kewarganegaraan 

merupakan salah satu mata pelajaran wajib dimuat dalam setiap 

kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi. 

3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi yang mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk 

mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 23 Tahun 2006 tentang 

Standar Kompetensi Lulusan yang merupakan kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

5. Visi, Misi dan Tujuan PKn 

Visi bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan mewujudkan 

masyarakat demokratis merupakan reaksi atas kesalahan paradigma lama 

yang masih menggunakan istilah Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (Pkn). Pkn sangat mencolok dengan misi mewujudkan 

sikap toleransi, tenggang rasa, memelihara persatuan kesatuan, tidak 

memaksakan pendapat, menghargai, dan lain-lain yang dirasionalkan demi 
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kepentingan stabilitas politik untuk mendukung pembangunan nasional. 

Misi dari pendidikan kewarganegaraan dalam lingkup dunia 

pendidikan di sekolah dewasa ini dapat disimpulkan dari bagian 

pendahuluan pada naskah Standar Isi mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. Misi dari Pendidikan Kewarganegaraan dirangkum 

Winarno (2007:114-115) sebagai berikut: 

Berdasarkan praktik pendidikan selama ini Pendidikan 

Kewarganegaraan    di Indonesia ternyata tidak hanya menggambarkan 

misi sebagai  pendidikan  demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan 

mengembangkan misi, sebagai berikut: 

1) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan kewarganegaraan 

dalam arti sesungguhnya yaitu civic education. Berdasarkan hal ini, 

Pendidikan Kewarganegaraan bertugas membina dan mengembangkan 

pengetahuan dan kemampuan peserta didik berkenaan dengan 

penerapan, tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga 

negara dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Misalnya 

pendidikan kewarganegaraan dimunculkan dalam  pelajaran civic 

(Kurikulum 1957/1962); Pendidikan Kemasyarakatan yang merupakan 

Integrasi Sejarah, Ilmu Bumi, dan Kewarganegaraan (Kurikulum 1964); 

Pendidikan Kewarganegaraan Negara, yang merupakan perpaduan Ilmu 

Bumi, Sejarah Indonesia, dan Civic (Kurikulum 1968/1969) dan Pkn 

(1994). 

2) Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan karakter. 
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Dalam hal ini Pendidikan Kewarganegaraan bertugas membina dan 

mengembangkan nilai-nilai bangsa yang dianggap baik sehingga 

terbentuk warga negara yang berkarakter baik bagi bangsa 

bersangkutan. Contoh: Pendidikan kewarganegaraan dimuatkan dalam  

pelajaran PMP (1975/1984), Pelajaran Pkn (kurikulum 1994). Di  

perguruan tinggi diberikan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan 

Filsafat Pancasila. 

3) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan bela negara. 

Pendidikan kesadaran bela negara sehingga dapat di andalkan untuk 

menjaga kelangsungan negara dari berbagai ancaman. Contoh, 

diberikan mata kuliah Kewiraan di Perguruan tinggi. 

4) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi (politik)  

pendidikan kewarganegaraan mengembangkan tugas menyiapkan  

peserta didik menjadi warga negara yang demokratis untuk  mendukung 

tegaknya demokrasi negara. Dengan pendidikan kewarganegaraan, akan 

ada sosialisasi, deseminasi, dan penyebarluasan nilai-nilai demokrasi 

pada masyarakat. 

Menurut Branson (1999:7) tujuan civic education adalah partisipasi 

yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan 

masyarakat baik tingkat lokal, negara bagian, dan nasional. Tujuan 

pendidikan  kewarganegaraan dalam Depdiknas (2006:49) adalah untuk 

memberikan  kompetensi sebagai berikut: 

a) Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 
kewarganegaraan. 
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b) Berpartisipasi  secara  cerdas  dan  tanggung  jawab,  serta  bertindak 
secara sadara dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 

c) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 
berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat  
hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. 

d) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia 
secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi.  

 
Tujuan PKn yang dikemukakan oleh Djahiri (1994/1995:10) adalah 

sebagai berikut :  

a) Secara umum. Tujuan PKn harus ajeg dan mendukung keberhasilan 
pencapaian Pendidikan Nasional, yaitu : “Mencerdaskan kehidupan 
bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu 
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
dan berbudi pekerti luhur, memiliki kemampuan pengetahuan dan 
eterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan 
mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.  

b) Secara khusus. Tujuan PKn yaitu membina moral yang diharapkan 
diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang 
memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa  dalam 
masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang 
mendukung  kerakyatan  yang  mengutamakan  kepentingan  bersama  
diatas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan    
pemikiran pendapat ataupun  kepentingan diatasi melalui musyawarah 
mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan  
keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. 

   
 Sedangkan menurut Sapriya (2001), tujuan pendidikan  

kewaganegaraan adalah : Partisipasi yang penuh nalar dan tanggung 

jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-

nilai  dan  prinsip-prinsip  dasar demokrasi konstitusional Indonesia. 

Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab 

memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan 

intelelektual serta keterampilan  untuk berperan serta. Partisipasi yang 

efektif dan bertanggung jawab itu  pun ditingkatkan lebih lanjut melalui 

Peran Pembelajaran Pendidikan..., Efri Yuni Astuti, FKIP UMP, 2015



 41

pengembangan disposisi atau  watak-watak tertentu yang meningkatkan 

kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung 

berfungsinya sistem politik  yang sehat serta perbaikan masyarakat. 

Tujuan umum pembelajaran PKn ialah mendidik warga negara agar 

menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan “warga 

negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, 

beragama, demokratis, Pancasila sejati”  (Somantri, 2001:279).  

Secara umum, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan akan harus ajeg 

dan mendukung keberhasilan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional 

sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 3 

sebagai berikut : 

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, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan secara khusus, 

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan sebagai berikut : 

“Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta 

didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah 

air”. (Penjelasan UU No, 20/2003 pasal 37 ayat 1). 
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Agar tujuan PKn tersebut tidak hanya bertahan sebagai slogan saja, 

maka harus dirinci menjadi tujuan kurikuler (Somantri, 1975:30), yang 

meliputi:  

1) Ilmu pengetahuan, meliputi hierarki: fakta, konsep dan generalisasi teori.  
2) Keterampilan intelektual:  

a. Dari keterampilan yang sederhana sampai keterampilan yang 
kompleks seperti mengingat, menafsirkan, mengaplikasikan, 
menganalisis, mensintesiskan, dan menilai: 

b. Dari penelidikan sampai kesimpulan  yang sahih: (a) keterampilan 
bertanya dan mengetahui masalah: (b) keterampilan merumuskan 
hipotesis, (c) keterampilan mengumpulkan data, (d) keterampilan 
menguji hipotesis, (f) keterampilan merumuskan generalisasi, (g) 
keterampilan mengkomunikasikan kesimpulan.    

3) Sikap: nilai, kepekaan dan perasaan. Tujuan PKn banyak mengandung 
soal-soal  afektif,  karena  itu  tujuan  PKn  yang  seperti  slogan  harus 
dapat dijabarkan.  

4) Keterampilan sosial: tujuan umum PKn harus bisa dijabarkan dalam 
keterampilan sosial yaitu keterampilan yang memberikan kemungkinan 
kepada siswa untuk secara terampil dapat melakukan dan  bersikap  
cerdas  serta  bersahabat  dalam  pergaulan  kehidupan sehari-hari, Dufty 
(Numan Somantri, 1975:30). Mengkerangkakan tujuan PKn dalam tujuan 
yang sudah agak terperinci dimaksudkan agar  kita  memperoleh  
bimbingan  dalam  merumuskan:  (a)  konsep dasar, generalisasi, konsep 
atau topik PKn: (b) tujuan intruksional, (c) konstruksi tes beserta 
penilaiannya. 
 

Sedangkan Djahiri (1995:10) mengemukakan bahwa melalui PKn 

siswa diharapkan :  

a) Memahami dan menguasai secara nalar konsep dan norma Pancasila 
sebagai falsafah, dasar ideologi dan pandangan hidup negara RI.  

b) Melek konstitusi (UUD 1945) dan hukum yang berlaku dalam negara 
RI. 

c) Menghayati dan meyakini tatanan dalam moral yang termuat dalam 
butir diatas. 

d) Mengamalkan dan membakukan hal-hal diatas sebagai sikap perilaku 
diri kehidupannya dengan penuh keyakinan dan nalar. 

 
Tujuan-tujuan tersebut selanjutnya akan harus dioperasionalkan 

melalui kejelasan tujuan kurikuler dan harus nampak dalam sosok 
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program dan pola pembelajarannya. Tujuan kurikuler tersebut 

selanjutnya harus dijabarkan ke dalam tujuan pembelajaran yang bersifat 

khusus dan operasional dengan memperhatikan standar kompetensi, 

kompetensi dasar dan indikator-indikatornya dalam silabus. 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian integral dari 

sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu secara umum fungsi 

perannya akan harus ajeg dan mendukung keberhasilan fungsi 

Pendidikan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3 UU 

Sisdikdas yang telah dikemukakan di atas, yakni bahwa “Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa”. 

Bila kita cermati tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan, maka 

akan tersirat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan harus berfungsi 

sebagai pendidikan nilai, moral dan norma (afektif), sebagai pendidikan 

politik, dan sebagai pendidikan keilmuan. 

Sebagai pendidikan afektif, PKn bertugas membina jati diri dan 

kepribadian siswa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Djahiri 

(1993:4) mengemukakan : 

Sebagai program pendidikan nilai, moral dan norma yang harus 
membina totalitas diri peserta didik yang memiliki pola piker, sikap 
dan kepribadian serta perilaku yang berasaskan nilai, moral dan 
norma Pancasila – UUD 194. Peserta didik dan keluaran sekolah 
benar-benar mampu melaksanakan Pancasila dengan penuh 
keyakinan dan nalar. 
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Sebagai program pendidikan politik, Pendidikan Kewarganegaraan 

diharapkan mampu membina siswa menjadi warga negara yang            

melek politik, sebagaimana dikemukakan oleh Djahiri (1993:4) sebagai 

berikut : Sebagai program pendidikan politik yang tugas peran utamanya 

membina peserta didik menjadi warga negara yang melek politik, ialah 

warga negara yang : 

a) Melek hukum dan UUD 1945 negara RI 
b) Melek pembangunan 
c) Melek dan perduli akan masalah.  

 
Sedangkan sebagai program pendidikan keilmuan, PKn harus dapat 

berfungsi dalam membekali peserta didik dengan berbagai ilmu 

pengetahuan dan kemampuan belajar yang sangat diperlukan untuk studi 

lanjutan dan belajar sepanjang hayat. Djahiri (1993:5) mengemukakan : 

Sebagai program pendidikan studi lanjutan yang hendaknya 

mampu membina perbekalan kemampuan dan keterampilan untuk studi 

lanjutan bagi mereka yang mampu serta untuk belajar sepanjang hayat 

bagi mereka yang tidak melanjutkan studi. Dalam fungsi peran ini 

jelaslah diharapkan agar Pendidikan Pancasila di samping memuat hal 

ihwal keilmuan dan pengetahuan hendaknya juga membina berbagai 

kemampuan/keterampilan belajar. Berdasarkan uraian di atas cukup jelas 

bahwa PKn membawakan tiga fungsi dan misi program secara integral, 

yakni harus berfungsi sebagai program pendidikan afektif, pendidikan 

politik, dan program studi lanjutan. 
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6. Ruang Lingkup PKn 

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

menurut Winarno (2006: 29-30) terdapat dalam Standar Isi Pendidikan 

Kewarganegaraan Persekolahan yang meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut: 

a) Persatuan dan Kesatuan Bangsa, meliputi: hidup rukun dalam 
perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, 
Sumpah Pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
partisipasi dalam pembelaan  negara, sikap positif terhadap Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.  

b) Norma, Hukum dan Peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan 
keluarga, tata tertib di satuan pendidikan nonformal penyelenggara 
pendidikan kesetaraan, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-
peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan 
internasional.  

c) Hak Asasi Manusia, meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan 
kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional 
HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.  

d) Kebutuhan Warga Negara, meliputi: hidup gotong-royong, harga diri 
sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan 
mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, 
persamaan kedudukan warga negara.  

e) Konstitusi Negara, meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi 
yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di 
Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.  

f) Kekuasan dan Politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, 
pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan 
sistem  politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat 
madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.   

g) Pancasila, meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan 
ideologi  negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, 
pengamalan  nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, 
Pancasila sebagai ideologi terbuka. 

h) Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri 
Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan 
internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi. 

 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ruang lingkup pendidikan 

kewarganegaraan ini merupakan suatu pembahasan secara formil dan 
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matrial  untuk mencapai sasaran berkaitan dengan warganegara yang baik, 

meliputi wawasan, sikap, dan prilaku warganegara dalam kesatuan bangsa 

dan negara. 

7. Karakteristik PKn 

Sebagaiman lazimnya suatu bidang studi yang diajarkan disekolah, 

materi PKn menurut Branson (1999:4) harus mencakup tiga komponen, 

yaitu Civic Knowledge (pengetahuan kewarganegaraan), Civic Skills 

(keterampilan  kewarganegaraan), dan Civic Disposition (watak-watak 

kewarganegaraan).  

Komponen pertama, civic knowledge “berkaitan dengan kandungan 

atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara” (Branson, 

1999:8). Aspek  ini menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang 

dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. 

Dengan demikian, mata pelajaran PKn merupakan bidang kajian 

multidisipliner. Secara lebih  terperinci, materi pengetahuan 

kewarganegaraan meliputi pengetahuan  tentang  hak dan tanggung jawab 

warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan  proses demokrasi, 

lembaga pemerintah dan non-pemerintah, identitas nasional,  pemerintahan 

berdasar hukum (rule of law) dan peradilan yang bebas dan tidak 

memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. 

Kedua, Civic Skills meliputi keterampilan intelektual (intellectual  

skills) dan keterampilan berpartisipasi (participatory skills) dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh keterampilan intelektual 
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adalah  keterampilan dalam merespon berbagi persoalan  politik,  misalnya  

merancang  dialog dengan DPRD. Contoh keterampilan berpartisipasi 

adalah  keterampilan  menggunakan hak dan kewajibannya di bidang 

hukum, misalnya segera  melapor kepada polisi atas terjadinya kejahatan 

yang diketahui. 

Ketiga, Civic Disposition (watak-watak kewarganegaraan), 

komponen ini sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantif 

dan esensial dalam mata pelajaran PKn. Dimensi  watak  kewarganegaraan  

dapat  dipandang sebagai “muara” dari pengembangan kedua dimensi 

sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan mata pelajaran 

PKn, karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan  penekanan  pada  

dimensi  watak,  karakter,  sikap  dan  potensi  lain  yang bersifat afektif. 

Berdasarkan  rumusan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan antara lain menyatakan bahwa 

kurikulum untuk jenis pendidikan umum, pada jenjang pendidikan 

menengah, terdiri atas lima kelompok mata pelajaran. PKn termasuk 

dalam kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian. 

Kelompok mata pelajaran ini  dimaksudkan  untuk peningkatan  kesadaran  

dan  wawasan  peserta didik akan  status, hak, dan kewajibannya dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan 

kualitas dirinya sebagai manusia. 

Didalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan wajib 
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dimasukkan di dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam 

penjelasan pasal 37 Ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan 

dimaksudkan untuk membentuk peserta  didik menjadi manusia yang 

memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. 

8. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan  

Sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional yang tertera 

dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, program 

PKn berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, berfungsi : 

“Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manuasia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertangung jawab”., PKn 

mempunyai fungsi esensial dalam meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia supaya memiliki keterampilan hidup bagi diri sendiri, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Somantri (2001:166) memberikan pemaoaran mengenai fungsi PKn 

sebagai berikut: 

“Usaha sadar yang dilakukan secara ilmiah dan psikologis untuk 
memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar terjadi 
internalisasi moral Pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan 
untuk melandasi tujuan pendidikan nasional, yang diwujudkan 
dalam integrasi pribadi dan perilaku sehari-hari”. 

 

Peran Pembelajaran Pendidikan..., Efri Yuni Astuti, FKIP UMP, 2015



 49

Didalam Standar Kompetensi Dasar (Depdiknas, 2006:2) 

menyatakan bahwa fungsi dari mata pelajaran PKn adalah sebagai berikut: 

“Sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang baik (to be 

good citizenship), cerdas, terampil, dan berakter dan setia kepada 

bangsa negara Indonesia yang merefleksikan dirinya dalam 

kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila 

dan UUD 1945”. 

Sementara itu dalam Depdiknas (2006:271) menyatakan bahwa : 

“Bidang studi PKn juga merupakan bidang studi yang 
memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami 
dan mampu melaksanakan hak – hak dan kewajiban untuk menjadi 
warga negarra Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter 
yang diamnatkan oleh Pancasila dam UUD 1945”. 
 
Berdasarkan fungsi di atas, dapat dikemukakan bahwa PKn harus 

dinamis dan mampu menarik perhatian siswa, sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi siswa dalam pembelajaran PKn dan terjadi 

internalisasi moral dalam pribadi siswa yang terwujud dalam perilaku 

sehar-hari siswa sebagai warga negara yang baik. Salah satu cara yang 

harus ditempuh adalah dengan membantu siswa mengembangkan 

pemahaman baik materi maupun keterampilan intelektual dan partisipasi. 

9. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan 

Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Ruang Lingkup 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan dasar dan 

menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

Persatuan dan Kesatuan Bangsa, meliputi hidup rukun dalam 

perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, 

sumpah pemuda, Keutuhan Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi 

dalam bela Negara, Sikap positif terhadap negara Kesatuan Republik 
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Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. 

Norma, hukum dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan 

keluarga, sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan 

daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem 

hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. 

Hak asasi manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan 

kewajiban anggota masyarakat, instrument nasional dan internasional 

HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. Kebutuhan 

warga negara, meliputi hidup bergotong royong, harga diri sebagai warga 

masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan 

pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan 

kedudukan warga negara. Konstitusi negara, meliputi Proklamasi 

kemerdekaan dan konstitusa yang pertama, kostitusi yang pernah 

digunakan Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. 

Kekuasaan dan Politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, 

pemerintahan daerah dan otonomi pemerintahan pusat, demokrasi dan 

sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat 

madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakan demokrasi.  

Pancasila, meliputi kedudukan Pancasila  sebagai dasar negara dan 

ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, 

pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila 

sebagai ideologi terbuka. Globalisasi, meliputi globalisasi di 

lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak 

globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional dan 

mengevaluasi globalisasi. 

10. Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan 

Materi Pendidikan Kewarganegaraan menurut Branson (1999:4) 

harus mencakup tiga komponen, yaitu Civic Knowledge (pengetahuan 

Kewarganegaraan), Civic Skills (keterampilan Kewarganegaraan), dan 

Civic Disposition (watak-watak Kewarganegaraan). Komponen pertama, 

civic knowledge “berkaitan dengan kandungan atau nilai apa yang 
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seharusnya diketahui oleh warga negara” (Branson, 1999:8). Aspek ini 

menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari 

berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. Dengan demikian, 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian 

multidisipliner.  

Secara lebih terperinci, materi pengetahuan Kewarganegaraan 

meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak 

asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah 

dan non-pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum 

(rule of law) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta 

nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. 

Kedua, Civic Skills meliputi keterampilan intelektual (intelectual 

skills) dan keterampilan berpartisipasi (participatory skills) dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh keterampilan intelektual 

adalah keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya 

merancang dialog dengan DPRD. Contoh keterampilan berpartisipasi 

adalah keterampilan menggunakan hak dan kewajibannya di bidang 

hukum, misalnya segera melapor kepada polisi atas terjadinya kejahatan 

yang diketahui. 

Ketiga, Civic Disposition (Watak-Watak Kewarganegaraan), 

komponen ini sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantif 

dan esensial dalam mata pelajaran PKn. Dimensi watak Kewarganegaraan 

dapat dipandang sebagai "muara" dari pengembangan kedua dimensi 

sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan mata pelajaran 

PKn, karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada 

dimensi watak, karakter, sikap dan potensi lain yang bersifat afektif. 

Berdasarkan rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) antara lain menyatakan bahwa 

kurikulum untuk jenis pendidikan umum, pada jenjang pendidikan 

menengah, terdiri atas lima kelompok mata pelajaran. Pendidikan 

Kewarganegaraan termasuk dalam kelompok mata pelajaran 
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Kewarganegaraan dan Kepribadian. Kelompok mata pelajaran ini 

dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik 

akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai 

manusia.  

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan 

wajib dimasukkan di dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. 

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional, menyatakan bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi 

manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. 

C. Perilaku Menyimpang 

1. Pengertian Perilaku Menyimpang 

Perilaku menyimpang dapat di definisikan sebagai suatu perilaku 

yang diekspresikan oleh seseorang atau beberapa orang anggota 

masyarakat yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar yang mana 

tingkah laku nya itu lari dari norma-norma masyarakat. Sehingga perilaku 

menyimpang adalah perbuatan yang mengabaikan norma yang terjadi 

apabila kelompok atau individu tidak mematuhi patokan-patokan dalam 

masyarakat (Fajar Muryam, 2004).  

Untuk merumuskan perilaku menyimpang dapat diketengahkan 

pendapat para ahli  sebagai berikut : 

a) Sofyan S Willis (1991 : 91) dalam bukunya “Problem Remaja dan 

Pemecahannya” dikatakan bahwa tingkah laku menyimpang yaitu 

tingkah laku yang melanggar atau bertentangan atau menyimpang dari 
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aturan-aturan normatif maupun pengertian-pengertian normatif maupun 

harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Dari rumusan 

tersebut dapat di jelaskan bahwa melanggar aturan-aturan normatif 

berarti pula melakukan sesuatu perbuatan yang tidak di inginkan 

masyarakat. 

b) Kartini Kartono (1991 : 25 dan 10) mengatakan bahwa perilaku 

menyimpang adalah tingkah laku yang tidak dapat diterima masyarakat 

pada umumnya dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada. Lebih 

lanjut dikatakan bahwa tingkah laku menyimpang itu sebagai 

deferensiasi, yaitu berbeda dan menyimpang dari ciri-ciri umum dan 

bertentangan dengan hukum atau melawan peraturan legal. Pengertian 

tersebut diatas merupakan pelanggaran - pelanggaran aturan yang tidak 

sesuai dengan norma sosial dan pelanggaran-pelanggaran dari aturan-

aturan hukum dikatakan kelakuan kriminal yang tidak bisa diterima 

oleh masyarakat, sehingga orang yang melakukan tersebut di atas 

memperoleh kedudukan atau peranan yang secara sosial kurang 

diinginkan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan normatif.  

c) Menurut Dra. Saparinah Sadli (1976 : 125) bahwa “Perilaku 

menyimapng adalah tingkah laku yang dinilai menyimpang dari aturan -

aturan normatif yang berlaku”. 

Perilaku tersebut diatas perlu dikemukakan aturan-aturan normatif 

yang merupakan bagian integrasi dari setiap bentuk kolektifitas yang di 

lakukan oleh manusia atau kelompok manusia, sehingga dalam 
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hubungannya dengan pelanggaran di masyarakat tersebut hanyalah salah 

satu jenis perilaku menyimpang. 

Sehubungan diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang 

adalah perilaku yang tidak sesuai, melanggar, bertentangan atau melawan 

peeraturan legal dimasyarakat baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 

Tingkah laku tersebut tidak bisa diterima oleh lingkungan karena 

merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang dapat disimpulkan bahwa 

perilaku menyimpang juga adalah tingkah laku yang dilakukan baik secara 

sadar maupun tidak sadar tidak mengikuti atau melanggar norma-norna 

yang berlaku di masyarakat.  

Narwoko D & Suyanto B (2006:1001) secara umum 

menggolongkan perilaku menyimpang sebagai berikut : 

a) Tindakan yang Nonconform, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan 

nilai-nilai atau norma-norma yang ada, contoh : membolos dan 

meninggalkan pelajaran pada jam-jam pelajaran, merokok di area 

dilarang sekolah, membuang sampah bukan di tempat yang semestinya. 

b) Tindakan antisosial atau asosial, yaitu tindakan yang melawan 

kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum, misalnya menarik diri 

diri dari pergaulan, pelacuran, penyimpangan seksual. 

c) Tindakan-tindakan kriminal, yaitu tindakan yang nyata-nyata telah 

melanggar aturan-aturan hukum dan mengancam jiwa atau keselamatan 

orang lain, misalnya malak. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku 
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memnyimpang digolongkan atas penyimpangan primer dan penyimpangan 

sekunder serta penyimpangan nonconform dan penyimpangan antisosial 

atau asosial.  

2. Macam - macam Perilaku Menyimpang 

Perilaku menyimpang disebabkan oleh faktor sosial yang meliputi 

fikiran emosi, perasaan, kehendak, fantasi, dorongan-dorongan atau 

kecendrungan-kecendrungan yang pathologis seperti cleptomonia, 

persaingan-persaingan yang tidak sehat. Dadang Hawari (1998 : 235) 

dalam bukunya “Al Qur’an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa” 

mengatakan bahwa : 

“Remaja kita dalaam kehidupan sehari-hari hidup dalam tiga kutub, 
yaitu kutub keluarga, sekolah dan masyarakat. Kondisi masing – 
masing kutub dan interaksi anatara ketigs kutub itu akan 
menghasilkan dampak yang positif maupun negatif pada remaja. 
Dampak positif misalnya prestasi sekolahnya baik dan  tidak 
menunjukkan perilaku anti sosial. Sedangkan dampak negatif 
misalnya prestasi sekolah merosot dan menunukkan perilaku 
menyimpang (anti sosial)”. 

 
Dengan pengertian tersebut dapat disampaikan bahwa perilaku 

menyimpang dapat timbul dalam  di kehidupan sosial yaitu di keluarga di 

masyarakat dan di sekolah. 

a) Perilaku Menyimpang di Keluarga 

Perilaku menyimpang di Keluarga muncul lebih banyak disebabkan 

adanya komunikasi yang kaku karena individu-individu keluarga. Sikap 

antara bapak dan ibu, orang tua dengan anak yang tidak harmonis 

desebabkan berani berontak kepada orang tua serta hilangnya rasa hormat 

dan patuh anak pada orang tuanya. 
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Faktor intrinsik yang mendasari perilaku menyimpang dan 

mengakibatkan kelakuan dan tindakan kriminal yaitu mental atau psikologi 

anak terhadap segala ketentuan dan peraturan keluarga yang ada 

mengakibatkan perilaku menyimpang tertentu misalnya kejahatan, 

kenakalan anak, alkholisme atau prostitusi. 

b) Perilaku Menyimpang di Masyarakat 

Terjadinya perilaku menyimpang merupakan sautu gejala dalam 

setiap kehidupan bermasyarakat, lebih-lebih dalam msyarakat yang 

bersifat terbuka (bagi pengaruh-pengaruh luar). Sedangkan manifestasinya 

hal ini dapat terdiri dari berbagai jenis tingkah laku yang tergantung dari 

hal-hal yang oleh anggota kelompok yang bersangkutan ditetapkan atau 

hingga penyimpangan dari aturan-aturan normatif yang berlaku pada saat 

tertentu. 

Tindakan-tindakan menyimpang yang umunya terjadi di 

masyarakat antara lain merampas uang, menggunakan obat bius, 

membuang sampah di sungai, polusi udara, menggunakan dana 

pemerintahan. Karena semua tindakan dinilai tindakn berbahaya, maka 

dapat di artikan tindaka-tindakan tersebut dipersiapkan sebagai ancaman 

riil atau potensial. Dari tindakan menyimpang faktor penyebab berasal dari 

pribadi. Lingkungan dan nilai-nilai yang terkena pelanggaran terdiri atas 

nilai ekonomis, sosial religius dan estetis. 

Suatu ciri umum mengenai perilaku menyimpang adalah 

tergantung dari perasaan seseorang mengenai perilaku menyimpang 
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tertentu. Maka dibangkitkan pula reaksi emosional tertentu seperti : rasa 

terancam, rasa takut, rasa mual. Reaksi-reaksi emosional yang negatif 

tersebut bisa merupakan reaksi individu, bisa pula menjelma sebagai reaksi 

kolektif. 

c) Perilaku Menyimpang di Sekolah  

Kondisi sekolah acap kali tidak menguntungkan bagi 

perkembangan jasmani dan rokhani anak. Sikap guru yang tidak simpatik 

dalam menjalankan tugas mengajar dan alat-alat pelajaran yang kurang 

bisa menimbulkan tidak simpatiknya  untuk itu perilaku menyimpang di 

sekolah juga dipengaruhi oleh faktor non sosial, misalnya lingkungan 

dalam atau geografi, fisik, sekolah, alat-alat pelajaran, rumah tempat 

tinggal dan sebagainya yang kesemuanya bersama – sama yang lain ikut 

berpengaruh terhadap timbulnya perilaku menyimpang di sekolah. 

3. Kriteria Gejala – gejala Perilaku Menyimpang 

Menurut Dadang Hawari (1998 : 237) bahwa : 

“Perilaku remaja (kenakalan / anti sosial remaja) seringkali 
merupakan gambaran kepribadian anti sosial atau gangguan laku 
remaja yang ditandai dengan tiga atau lebih kriteria / gejala-gejala 
berikut ini : 

a) Sering membolos 
b) Terlibat kenakalan remaja / anak-anak (ditangkap/diadili 

pengadilan anak karena tingkah lakunya) 
c) Dikeluarkan atau diskors dari sekolah karena berkelakuan buruk 
d) Sering lari dari rumah (minggat) dan bermalam diluar rumahnya 
e) Selalu berbohong 
f)   Berulang-ulang melakukan hubungan seks walaupun 

hubungannya belum akrab. 
g) Seringkali mabuk atau menyalahgunakan narkoba dan zat adiktif 

lainnya. 
h) Seringkali mencuri 
i)  Sering sekali merusak barang orang lain 
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j)  Prestasi di sekolah yang jauh di bawah taraf kemampuan 
kecerdasan (IQ) sehingga berakibat tidak naik kelas. 

k) Sering kali melawan otoritas yang lebih tinggi seperti melawan 
guru atau orang tua, melawan aturan – aturan di rumah atau di 
sekolah dan tidak disiplin 

l)  Seringkali memulai perkelahian. 
 

4. Faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang 

Sebab-sebab terjadinya perilaku menyimpang ini pada umumnya 

merupakan sebab yang beruntun dan kompleks dalam arti bahwa suatu 

sebab dapat menimbulkan sebab lain. Faktor penyebab tersebut saling 

berkait dan membentuk jalinan yang kompleks dan ruwet hingga sulit di 

bedakan mana faktor penyebab yang paling dasar dan  dominan. Namun 

pada dasarnya faktor penyeban tersebut dapat di bedakan menjadi dua 

kelompok besar yaitu faktor sosial psikologis/rohani dan faktor 

jasmani/fisiologis. 

a. Faktor Sosial Psikologis / Rohani 

      Faktor sosial psikologis dimaksud sebagai faktor – faktor yang ada 

dalam diri anak dalam hubungannya dengan orang lain. Diantara faktor – 

faktor perilaku sosial psikologis yang menonjol dalam mempengaruhi 

timbulnya perilaku menyimpang yaitu keluarga, masyarakat dan sekolah. 

b. Faktor jasmaniah / fisologis 

  Faktor jasmaniah / fisiologis dan faktor sosial hanya sekedar untuk 

memberikan gambaran bahwa perilaku menyimpang di sekolah tidak 

hanya disebabkan oleh faktor tunggal misalnya krisisnya nilai – nilai moral 

dalam diri anak atau produk dari keluarga yang berantakan, melainkan ada 

beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu yang bersifat fisik baik yang 
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di dalam seperti paru-paru, darah, usus, leher, tangan, kaki dan sebagainya. 

Hal tersebut dapat pula menjadi sebab yang berpengaruh terhadap 

timbulnya perilaku menyimpang di sekolah, misalnya siswa cacat 

jasmaniah dia bisa mengembangkan pola tingkah laku yang menyimpang 

karena merupakan kompetensi atau untuk menarik perhatian dari orang 

lain dan mungkin pula merupakan dari rasa malu. 

5. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Menyimpang  

Dapat di identifikasikan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku menyimpang di dalam masyarakat, pada dasarnya dapat 

dikelompokan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal.  

a) Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. 

Faktor-faktor tersebut, antara lain faktor intelegensi, kondisi fisik, kondisi 

psikis, kepribadian, usia, jenis kelamin, dan kedudukan seseorang dalam 

keluarga. 

b) Faktor Intelegensi 

Setiap orang memiliki intelegensi yang berbeda. Ada yang cerdas 

ada pula yang kurang cerdas. Pada umumnya orang yang pandai atau 

cerdas akan lebih cepat berinteraksi dan bersosialisasi terhadap nilai yang 

ada di masyarakat. Sebaliknya yang kurang atau yang lemah 

intelegensinya akan sulit dan lamban berinteraksi. Baik orang yang cerdas 

maupun yang kurang cerdas, sama-sama mempunyai potensi perilaku. 

Peran Pembelajaran Pendidikan..., Efri Yuni Astuti, FKIP UMP, 2015



 60

menyimpang.  

Biasanya orang yang cerdas mempunyai sifat atau sikap suka 

meremehkan orang lain, dan egoismenya yang tinggi, sedang orang yang 

kurang cerdas biasanya suka mengisolasi diri, tidak percaya diri sehingga 

perilakunya canggung dalam pergaulan masyarakat. Hal ini dapat 

menghambat ketika ia harus berinteraksi atau bergaul dengan masyarakat 

disekitarnnya. 

a) Kondisi Fisik 

Seorang tokoh kriminologi C. Lombroso (Soerjono Soekanto 

1981:25), melihat tanda-tanda fisik seseorang, dapat dikenali apakah 

seseorang itu orang yang baik atau orang yang jahat. Seorang penjahat 

dipandang dari sudut antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu, yaitu 

tengkoraknya mempunyai kelainan-kelainan; roman muka yang lain dari 

pada orang biasa, tulang dahi melengkung ke belakang.  

Terlepas dari tanda-tanda tertentu diatas kondisi fisik seseorang juga 

dapat menjadi penyebab perilaku menyimpang. Kondisi fisik seseorang 

dapat dilihat dari kesempurnaan atau ketidaksempurnaan organ tubuh. 

Contoh, orang yang kurang sempurna organ badannya (tuna rungu, tuna 

wicara, tuna netra, atau cacat fisik) apabila tidak diimbangi dengan rasa 

kepercayaan diri, mereka akan cenderung mempunyai rasa minder atau 

malu untuk bergaul dengan sesama teman atau tetangganya. Sebaliknya, 

orang yang mempunyai kesempurnaan tubuh seperti posturnya bagus, 

paras yang cantik atau tampan, kulit yang putih bersih, hidung yang 
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mancung kadangkala menyalahgunakan kelebihan fisik yang dimiliki. 

b) Kondisi Psikis 

Kondisi kejiwaan akan, berpengaruhi pada perilaku seseorang. 

Orang yang sedang guncang jiwanya akan mudah melakukan perilaku 

menyimpang. Contohnya, orang yang dalam kondisi jiwanya gundah, 

mereka tentu tidak dapat memusatkan perhatian terhadap suatu masalah. 

Pikirannya kacau, mudah tersinggung dan cepat marah. la pun tidak dapat 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga mudah 

melakukan tindakan yang negative. 

c) Kepribadian 

Menurut Koentjaraningrat (1990:120) kepribadian atau personality, 

adalah susunan unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan 

tikngkah laku atau setindakan dari tiap-tiap individu. Dalam bahasa 

populer, kepribadian adalah ciri-ciri watak seseorang yang konsisten 

memberikan kepadanya suatu identitas sebagai individu yang khusus. 

Salah satu unsur kepribadian adalah dorongan psikologi yang 

bernilai negatif. Wujudnya dapat berupa ketegangan yang sangat tinggi, 

kebencian tehadap sesama, altruisme ekstfem, penghinaan terhadap 

sesama, dan tidak percaya pada diri sendiri. Mereka yang dalam keadaan 

seperti ini lebih mudah melakukan perbuatan yang menyimpang, sebab 

orang yang demikian itu biasanya tidak dapat membedakan hal-hal yang 

baik dan benar. 
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d) Usia 

Pertambahan usia sering mempengaruhi pembentukan pola pikir dan 

tirigkah laku seseorang. Ketika semakin tua, seseorang sering mudah 

tersinggung. Selain itu, orang yang usianya sudah lanjut sering menjadi 

pikun (cepat lupa). 

e) Jenis Kelamin 

Jenis kelamin seseorang yang berbeda dari yang lainnya dalam 

keluarga dapat mendorong individu untuk melakukan penyimpangan, 

misalnya di dalam satu keluarga yang terdiri dari enam orang anak, hanya 

satu anak yang perempuan. Hal ini .menyebabkan perilakunya menjadi 

seperti laki-laki atau menadi bersikap manja dan ingin selalu mendapat 

perhatian lebih dari orang tua dan kakak-kakaknya. 

f) Kedudukan Seseorang dalam Keluarga 

Kedudukan seseorang dalam keluarga dapat juga mendorong 

penyimpangan. Anak pertama sering merasa paling berkuasa daripada 

adik-adiknya. Sebaliknya, anak bungsu selalu ingin dimanja dan 

diperhatikan. Begitu juga jika seseorang itu adalah anak tunggal yang 

selalu mendapatkan semua yang diinginkannya. Suatu ketika jika satu 

keinginannya tidak tepenuhi, kemungkinan terbentuknya perilaku 

menyimpang dapat saja terjadi. 
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c) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang muncul dari luar diri seseorang. 

Faktor ini mempengaruhi perilaku menyimpang seseorang. Misalnya, 

faktor ekonomi, faktor politik, faktor budaya, kehidupan keluarga, 

pendidikan di sekolah, pergaulan, dan media massa. 

1) Faktor Sosial Ekonomi 

Kondisi sosial ekonomi sangat berpengaruh terhadap individu atau 

kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku menyimpang. 

Ada kecenderungan masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang 

kurang baik bisanya kondisi stabilitas sosialnya labil. Misalnya, 

pencurian, perampokan, penipuan, dan pembunuhan akan meningkat. 

Dalam kriminologi disebutkan bahwa "dimana ada masyarakat miskin, 

disanalah sarangnya penjahat". Jadi, kemiskinan mendorong seseorang 

untuk melakukan kejahatan. 

Sebenarnya penyimpangan tidak hanya dimonopoli oleh kelompok 

masyarakat yang sosial ekonominya lemah saja, tetapi juga fenomena 

sosial menunjukan bahwa kelompok masyarakat dengan kedudukan sosial 

ekonomi yang kuat tidak sedikit yang melakukan penyimpangan terhadap 

norma-norma dan nilai-nilai sosial. Misalnya, kasus yang menimpa pejabat 

atau konglomerat karena melakukan tindak pidana korupsi, kasus 

perselingkuhan yang dilakukan di hotel-hotel berbintang, atau 

penyalahgunaan narkoba. Biasanya orang-orang yang melakukan 

penyalahgunaan narkoba merupakan orang-orang yang memiliki tingkat 
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ekonomi cukup mapan. 

2) Kondisi Politik 

Kondisi politik suatu Negara terutama penggunaan sistem politik 

yang tidak sesuai dengan kondisi objektif masyarakat karena dianggap 

bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat menjadi faktor 

pendorong perilaku menyimpang. Sistem politik yang dimaksud, 

pertama adalah system otoriter, yaitu sistem politik yang lebih 

mengutamakan kekuasaan dari pada kesejahteraan rakyatnya. Pada 

sistem ini penguasa cenderung sewenang-wenang dan banyak sekali 

melakukan pelanggaran HAM dengan alasan demi kestabilan 

pemerintah. Rakyat menjadi. korban kekuasaan, hidupnya menderita dan 

tidak ada kebebasan. Contoh dari kasus ini adalah pemerintahan Jerman 

pada masa kepemimpinan Hitler dan pemerintahan Italia dibawah 

kepemimpinan Mossolini. Kedua, sistem politik liberal adalah system 

politik yang lebih mengutamakan semangat.  

kebebasan individu. Bagi negara tertentu yang dalam praktik 

kehidupan bernegara dengan berasaskan kekeluargaan, penerapan 

demokrasi liberal sangat memungkinkan timbulnya konflik-konflik yang 

mengarah pada tindakan inkonstitusional. 

3) Faktor Budaya 

Setiap orang mempunyai kebudayaan yang berbeda, sehingga pada 

kehidupan masyarakat dapat dipastikan terdapat keanekaragaman budaya. 
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Masyarakat dengan budayanya yang beranekaragam mempunyai potensi 

yang tinggi terjadi konflik & Menurut Donald Taff, kejahatan adalah 

produk dari kebudayaan (crime is product» of culture). Tiap kebudayaan 

mempunyai norma yang berbeda-beda, sebab norma merupakan pedoman 

tingkah laku. Dalam kondisi tertentu, norma dan nilai yang  berlaku di 

suatu masyarakat, belum tentu cocok dengan nilai dan norma yang 

berlaku di masyarakat lainnya. Perbedaan budaya di suatu tempat itu 

kadangkala dapat memicu atau menimbulkan perilaku menyimpang 

pada individu atau kelompok. 

4) Kehidupan Rumah Tangga atau Keluarga 

Kehidupan rumah tangga atau keluarga yang tidak harmonis dapat 

mendorong seseorang untuk mempunyai perilaku kurang baik dan 

menyimpang dari norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Misalnya, 

seorang anak yang mempunyai orang tua yang setiap hari selalu 

bertengkar. Bahkan ketika bertengkar, ayahnya sering memukuli ibunya. 

Semua hal itu secara perlahan-perlahan dapat mendorong seseorang 

untuk melakukan perilaku menyimpang. Misalnya, minum-minuman 

keras dan memakai obat-obat terlarang yang semuanya bertujuan untuk 

melarikan diri dari semua persoalan yang sering dihadapinya. 

5) Pendidikan di Sekolah 

Pendidikan di sekolah dapat menjadi fakor eksternal (fakor dari luar) 

jika seseorang tidak dapat menerima aspek-aspek pendidikan yang ia 

terima di sekolah. Jika hal ini terjadi, tidak jarang tindakan-tindakan yang 
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menyimpang dari tujuan pendidikan yang sebenarnya dapat timbul. 

6) Pergaulan 

Perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-harinya sebagian besar 

dapat terbentuk dari pergaulannya dengan teman-temannya. Jika 

pergaulan dengan temannya itu bersifat positif, perilakunya pun akan 

cenderung bersifat positif. Sebaliknya, jika pergaulan dengan teman-

temannya itu bersifat negatif, perilakunya pun cenderung akan bersifat 

negatif  juga. 

7) Media Massa 

Media massa, baik media cetak maupun elektronik memegang 

peranan yang cukup penting dalam membentuk perilaku seseorang. 

Film-film yang ditayangkan di televisi dapat mempengaruhi perilaku 

seseorang. Hal itu baik jika film-film dan acara yang ditayangkan bersifat 

positif. Tetapi seringkali film-film dan acara-acara yang ditayangkan di 

televisi berbau pornografi dan kekerasan, sehingga perlahan-lahan yang 

sering menyaksikannya mulai meniru perilaku negative yang ditonton 

tersebut. 

D. Upaya Guru untuk mengatasi perilaku menyimpang siswa 

1. Pengelolaan kelas yang bersifat preventif 

Dikatakan secara preventif apabila upaya yang dilakukan atas dasar 

inisiatif guru untuk menciptakan suatu kondisi dari kondisi masa menjadi 

interaksi pendidikan dengan jalan menciptakan kondisi baru yang 
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menguntungkan bagi proses belajar mengajar.  

Pengelolaan kelas yang preventif ini dapat berupa tindakan, contoh 

atau pemberian informasi yang dapat diberikan kepada siswa sehingga 

akan berkembang motivasi yang tinggi, atau agar motivasi yang sudah 

baik itu tidak dinodai oleh tindakan siswa yang menyimpang sehingga 

mengganggu proses belajar mengajar di kelas (Nurhadi,1983: 163). 

Keterampilan yang berhubungan dengan kompetensi guru dalam 

mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran ini, dapat ditunjukkan 

melalui sikap tanggap guru, bahwa guru hadir bersama anak didik. Guru 

tahu kegiatan mereka apakah memperhatikan atau tidak. Seolah-olah mata 

guru ada di belakang kepala, sehingga guru dapat menegur mereka 

walaupun sedang menulis di papan tulis. 

2. Pengelolaan kelas yang bersifat kuratif 

Pengelolaan kelas secara kuratif adalah pengelolaan kelas yang 

dilaksanakan karena terjadi penyimpangan pada tingkah laku siswa 

sehingga mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Dalam hal ini 

kegiatan pengelolaan kelas akan berusaha menghentikan tingkah laku yang 

menyimpang tersebut dan kemudian mengarahkan terciptanya tingkah laku 

siswa yang mendukung terselenggaranya proses belajar mengajar dengan 

baik (Nurhadi, 1983: 163). 

Guru harus mengetahui pusat perhatian siswa pada waktu 

mengikuti pelajaran dalam kelas. Apakah siswa-siswanya di kelas tekun 

Peran Pembelajaran Pendidikan..., Efri Yuni Astuti, FKIP UMP, 2015



 68

mengikuti dan terlibat dalam kegiatan belajar mengajar ataukah tidak. Dari 

sorot mata atau gerak-gerik mereka dapat diketahui apakah mereka sudah 

tertuju dan mengikuti dengan baik proses belajar mengajar ataukah malah 

mengganggu proses kegiatan belajar mengajar.  

Hal ini dapat diketahui ketika siswa ditunjuk untuk menjawab atau 

melakukan perintah guru, akan memberikan jawaban yang salah (dalam 

arti kurang komunikasi atau konsentrasi) atau terlihat terkejut. Oleh karena 

itu, apabila terdapat anak didik yang menimbulkan gangguan pada saat 

kegiatan belajar mengajar, guru dapat menggunakan seperangkat cara 

untuk mengendalikan tingkah laku anak didik, misalnya dengan mencoba 

mengetahui sebab-sebab yang mengakibatkan tingkah laku anak didik 

yang menyimpang tadi, kemudian berusaha untuk menemukan 

pemecahannya. 

E. Kerangka Berfikir 

Sekolah merupakan system yang terstruktur, interaksi yang terjadi 

antara warga sekolah tentu tidak selamanya baik-baik saja, apalagi jika 

kita melihat fenomena-fenomena yang banyak terjadi di Negara Indonesia 

menganai perilaku menyimpang remaja di sekolah. Hal ini berpengaruh 

terhadap system sekolah dan yang paling besar pengaruhnya yaitu 

terhadap pribadi dan masa depan siswa itu sendiri 

Dalam pergaulan remaja, kebutuhan untuk dapat diterima bagi 

setiap individu merupakan suatu hal yang sangat mutlak sebagai mahluk 

sosial. Setiap anak yang memasuki usia remaja akan dihadapkan pada 
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permasalahan penyesuaian sosial, yang diantaranya adalah problematika 

pergaulan teman sebaya.  

Pembentukan sikap, tingkah laku dan perilaku sosial remaja banyak 

ditentukan oleh pengaruh lingkungan ataupun teman-teman sebaya. Angar 

terlihat bentuk penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial 

dari bahwa mereka kerap nyoba-nyoba merokok, minum alcohol, taruhan 

dapetin pacar, bolos dari kelas hal ini akan sangat membahayakan kondisi 

fisik dan psikis individu itu sendiri juga kelangsungan masa depan bangsa.  

Sekolah resah, masyarakat resah dan yang paling penting orangtua 

akan sangat sedih melihat perilaku anak-anaknya. Lebih bahaya lagi jika 

perilaku menyimpang tersebut  oleh masyarakat dianggap bukan perilaku 

menyimpang, melainkan hal yang biasa dan dibiarkan. Untuk itu perlu 

adanya upaya-upaya agar remaja Indonesia dapat menyalurkan minat dan 

kreativitasnya pada hal yang positive, dan bisa memanfaatkan interaksi 

dengan teman sebayanya secara positive sehingga hasil yang diperolehpun 

akan membanggakan dirinya dan orangtuanya, upaya tersebut diantaranya: 

a) Keluarga : keluarga adalah sumber pendidikan yang pertama dan 

utama, interaraksi sosial lebih banyak terjadi pada lingkungan 

keluarga, semakin meningkatnya keberfungsian sosial  sebuah keluarga 

dalam melaksanakan tugas kehidupan, peranan, dan fungsinya maka 

akan semakin rendah tingkat kenakalan anak-anaknya atau kualitas 

kenakalannya semakin rendah. 

Di samping itu penggunaan waktu luang yang tidak terarah 
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merupakan sebab yang sangat dominan bagi remaja untuk melakukan 

perilaku menyimpang, oleh karena itu perlu adanya hubungan 

interpersonal yang harmonis antara anak dan anggota keluarga lainnya, 

sikap permusuhan, iri hati, bertengkar atau kurang memperhatikan 

nilai-nilai moral, hal ini akan memicu terjadinya kenakalan remaja 

2. Sekolah: sekolah dapat menjadi menyenangkan atau tidak 

menyenangkan bagi siswa, bagi remaja yang melakukan penyimpangan, 

sekolah akan menjadi tempat subur untuk melakukan aksinya, maka 

dari itu sekolah harus menerapkan nilai-nilai moral dan agama yang 

tinggi, interaksi sosial antar warga sekolahpun harus harmonis.  

3. Masyarakat: Dikatakan oleh (Eitzen, 1986:10) bahwa seorang dapat 

menjadi buruk / jelek oleh karena hidup dalam lingkungan masyarakat 

yang buruk. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada umumnya pada 

masyarakat yang mengalami gejala disorganisasi sosial, norma dan nilai 

sosial menjadi kehilangan kekuatan mengikat.  

Dengan demikian kontrol sosial menjadi lemah, sehingga 

memungkinkan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan perilaku. Di 

dalam masyarakat yang disorganisasi sosial, seringkali yang terjadi 

bukan sekedar ketidak pastian dan surutnya kekuatan mengikat norma 

sosial, tetapi lebih dari itu, perilaku menyimpang karena tidak 

memperoleh sanksi sosial kemudian dianggap sebagai yang biasa dan 

wajar.  
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Adapun kerangka berfikir penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Kerangka berfikir 

 

 

  

Perilaku menyimpang 
siswa 

Peran pembelajaran PKn dalam 
Pencegahan perilaku menyimpang siswa 

Perilaku menyimpang dapat 
dicegah dengan pembeajaran 

PKn 

Peran Pembelajaran Pendidikan..., Efri Yuni Astuti, FKIP UMP, 2015




