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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Tinjauan Mengenai Pendidikan Kewarganegaraan 

Dalam tinjauan mengenai Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ini 

akan dijelaskan beberapa definisi, tujuan dan ruang lingkup PKn. Oleh 

karena itu, penjelasan tersebut diuraikan sebagai berikut: 

a. Definisi Pendidikan Kewarganegaraan 

Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap 

komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian 

tujuan pendidikan. Bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan 

sangat menetukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan 

(Tirtarahardja. 2005: 40). 

PKn merupakan suatu proses pembinaan, penanaman, dan 

pewarisan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan. Pengertian  

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Wahab (2011: 316) 

merupakan bidang kajian yang bersifat multifaset dengan konteks 

lintas bidang keilmuan yang bersifat 

interdisipliner/multidisipliner/multidimensional. Namun seara 

filsafat keilmuan bidang studi ini memiliki objek kajian pokok ilmu 

politik khusunya konsep demokrasi politik (political demoracy). 

Sementara menurut Zamroni (Taniredja. 2014: 3), PKn adalah 

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan..., Oki Lestari, FKIP UMP, 2017



 12   
 

pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga 

masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktifitas 

menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi 

adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak 

warga masyarakat. Definisi lain juga dikemukakan oleh Somantri 

(2001: 299), PKn adalah program pendidikan yang berintikan pada 

demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber 

pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan 

sekolah, masyarakat dan orang tua yang semuanya diproses guna 

melatih untuk berfikir kritis, analisi, dan bertindak demokratis yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan menurut Azra 

(Taniredja. 2014: 2-3), Pendidikan Kewarganegaraan adalah 

pendidikan yang cakupannya lebih luas daripada Pendidikan 

Demokrasi dan Pendidikan HAM. Karena Pendidikan 

Kewaranegaraan mencakup kajian dan pembahasan tentang 

pemerintahan, 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 pemerintahan, warisan politik, administrasi publik dan sistem 

hukum, pengetahuan tentang proses seperti kewarganegaraan aktif, 

refleksi kritis, penyelidikan dan kerja sama, keadilan sosial, 
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pengertian antar budaya dan kelestarian lingkungan hidup dan hak 

asasi manusia. 

Berangkat dari definisi di atas, PKn adalah sebuah kajian ilmu 

pengetahuan yang cakupan materinya menitik beratkan tentang 

pemerintahan dan warga negara, politik, hukum, demokrasi, hak dan 

kewajiban warga negara, dan kebangsaan. 

b. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

Tujuan umum PKn ialah mendidik warga Negara menjadi warga 

Negara yang baik (to be good citizens). Menurut Somantri (2001: 

279) warga Negara tersebut dapat dilukiskan dengan “warga negara 

yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan Negara, beragama, 

demokratis, …, Pancasila sejati. 

Selain itu, (Somantri. 2001: 280-281) tujuan dalam praktik PKn 

diperinci sebagai berikut: 

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 penyelidikan sampai kesimpulan yang sahih: 

keterampilan bertanya dan mengetahui masalah, 

keterampilan merumuskan hipotesis, keterampilan 
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mengumpiulkan data, keterampilan menafsirkan dan 

menganalisis data, keterampilan menguji hipotesis, 

keterampilan merumuskan generalisasi, keterampilan 

mengkomunikasikan kesimpulan. 

c) Dari berfikir kritis, ke berfikir kreatif. 

3) Sikap: nilai, kepekaan, dan perasaan. 

4) Keterampilan sosial: keterampilan yang memberikan 

kemungkinan kepada siswa untuk secara terampil dapat 

melakukan dan bersikap cerdas serta bersahabat dalam 

pergaulan hidup sehari-hari.  

Berdasar tujuan PKn di atas, jelaslah bahwa PKn didesain untuk 

membentuk pribadi-pribadi siswa yang memiliki kecerdasan 

intelektual, berfikir kritis, berdaya nalar tinggi, dan memiliki 

karakter-karakter yang sesuai dengan Pancasila, serta pergaulan yang 

baik di lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

 

c. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan 

Ruang Lingkup mata pelajaran PKn untuk pendidikan dasar dan 

menengah secara umum (Wahab. 2011: 329-330) meliputi aspek-

aspek sebagai berikut: 

1) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi rukun dalam 

perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa 

Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap 

positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

keterbukaan dan jaminan keadilan. 

2) Norma, hukum, dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan 

keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku 

dimasyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan 

peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. 

3) Hak Asasi Manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan 

kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan 

internasional HAM, pemajuan penghormatan dan perlindungan 

HAM. 

4) Kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong, harga  

diri sebagai masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan 

mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, 

prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. 

5) Konstitusi negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan 

konsitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah 

digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan 

konstitusi. 

6) Kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa dan 

kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah 

pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya  
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demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, 

pers dalam masyarakat demokrasi. 

7) 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. 

8) Globalisasi, meliputi: globalisasi dilingkungannya, politik luar 

negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, 

hubungan internasional dan organisasi internasional, dan 

mengevaluasi globalisasi. 

2. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

a. Hakikat Pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran memperlihatkan interaksi antara siswa 

dan guru, itu berarti siswa sebagai subjek belajar merupakan 

individu-individu yang aktif artinya, siswa bukan hanya menerima 

pembelajaran saja melainkan juga melakukan aktifitas-aktifitas sesuai 

dengan tema pelajaran. 

Beberapa definisi mengenai pembelajaran dari para ahli, 

diantaranya adalah: menurut Sutikno (2013: 31), pembelajaran adalah 

segala upaya yang dilakukan oleh guru (pendidik) agar terjadi proses 

belajar pada diri siswa. Secara implisit di dalam pembelajaran, ada 

kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode untuk 

mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Definisi lain menurut 
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Sagala (2008:61), pembelajaran adalah membelajarkan siswa 

menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan 

penentu utama keberhasilan pendidikan. Sedangkan menurut 

Komalasari (2011: 3), pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu 

sistem atau proses membelajarkan subjek didik/pembelajar yang 

direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara 

sistematis agar subjek didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran secara efektif dan efisien.  

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat di simpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh pendidik guna 

menciptakan kegiatan belajar-mengajar pada siswa yang terorganisir 

dan sistematis dalam rangka mencapai hasil yang telah ditentukan 

sesuai dengan rencana yang telah disusun secara efektif dan efisien. 

b. Hakikat Pembelajaran PKn 

Mengenai pembelajaran PKn, berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014, adalah: 

“Suatu pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan 

daya nalar bagi peserta didik, karena difokuskan untuk 

pengembangan karakter bangsa yang merupakan proses 

pengembangan warga Negara yang cerdas dan berdaya nalar 

tinggi”. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri di atas maka, pembelajaran PKn 

merupakan mata pelajaran yang menitik beratkan pada pembentukan 

karakter baik dari segi pengetahuan, sikap dan keterampilan pada 

bangsa agar menjadi warga negara yang baik yang cerdas dan kritis. 
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Berangkat dari hal tersebut, kontribusi pembelajaran PKn yang 

harus dimiliki oleh siswa berupa pengetahuan kewarganegaraan 

(civic knowledge), kecakapan kewarganegaraan (civic skill), dan 

watak/sikap kewarganegaraan (civic disposition). 

c. Komponen Pembelajaran PKn 

1) Guru 

Guru merupakan suatu profesi yang cara mendapatkannya 

melalui proses yang panjang dan dididik dalam suatu lembaga 

pendidikan keguruan. Tugas utama seorang guru adalah 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi siswa. 

Selaras dengan pendapat Djamarah (2010: 32), guru adalah 

semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk 

membimbing dan membina anak didik, baik secara individual 

maupun klasikal, di sekolah maupun di luar sekolah.  

Guru PKn memiliki peranan yang penting dalam 

Pendidikan Politik di persekolahan. Guru PKn dituntut untuk 

meningkatkan kemampuan dan wawasannya dalam 

mengembangkan kurikulum melalui berbagai kegiatan 

peningkatan profesionalisme guru, baik dalam pengembangan 

materi, metode, model, maupun media ajar, karena fenomena 

politik dan ketatanegaraan yang sangat dinamis, sehingga 

pembelajaran PKn mampu menyuguhkan sesuatu yang menarik 
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dan menggairahkan siswa yang haus akan informasi (Juanda. 

2014: 47). 

2) Peserta Didik 

Peserta didik merupakan individu-individu yang melakukan 

proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, 

didampingi oleh pendidik atau guru melalui mekanisme yang 

telah dirancang untuk mengembangkan kemampuan sesuai 

dengan kompetensi-kompetensi disetiap pelajarannya. 

Definisi peserta didik menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 

adalah: 

“Peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan 

pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”. 

3) Strategi Pembelajaran PKn 

Strategi pembelajaran merupakan komponen yang sangat 

penting dalam melakukan suatu kegiatan dalam proses belajar-

mengajar. Karena, strategi pembelajaran sangat berhubungan 

dengan materi yang akan diajarkan dan bagaimana 

menyampaikannya, penggunaan metode dan media, sampai pada 

evaluasi. Strategi pembelajaran adalah cara pandang, pola 

berfikir, dan arah berbuat yang diambil guru dalam 
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memilihmetode pembelajaranyang memungkinkan efektifnya 

pembelajaran (Darmasyah. 2012: 20). 

Komalasari (2011: 56) mengemukakan ada beberapa 

strategi pembelajaran dalam pembelajaran PKn, yaitu 

pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kooperatif, 

pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran pelayanan, 

pembelajaran berbasis kerja, ditambah dengan pembelajaran 

nilai, karena esensi dari Pkn sebagai value-based education). 

Sejalan dengan pendapat di atas, Dryden dan Vos 

(Darmasyah. 2012: 21) mengungkapkan bahwa bila guru 

mampu merancang stretegi yang tepat, maka  ruang kelas dapat 

menjadi “rumah” tempat siswa tidak hanya terbuka terhadap 

umpan balik, tetapi juga mencari tempat mereka belajar, 

mengakui dan mendukung orang lain, tempat mereka 

mengalami kegembiraan dan kepuasan, memberi dan menerima, 

belajar dan tumbuh. 

Berangkat dari hal tersebut, maka strategi pembelajaran 

PKn yang harus di gelar guru menurut Djahri (Juanda. 2014: 52) 

adalah:  

a) Membina dan menciptakan keteladan baik fisik maupun 

materiil (tata dan aksesoris kelas/sekolah), kondisional 

(suasana proses kegiatan belajar mengajar) maupun 

personal (guru, pimpinan sekolah dan tokoh unggulan). 
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b) Membiasakan/membukukan atau mempraktikan apa yang 

diajarkan mulai disekolah, rumah, dan ligkungan belajar. 

c) Memotivasi minat atau gairah untuk terlibat dalam proses 

belajar untuk kaji lanjutan dan mencoba serta 

membiasakannya.  

Berdasar strategi di atas, dapat dikatakan bahwa usaha 

untuk menjadikan siswa memiliki keinginan untuk terus belajar 

dalam rangka menciptakan teladan yang baik dan berwawasan 

luas dapat dilakukan dengan cara mempraktekan suatu 

pengalaman yang dapat dirasakan dan diketahui siswa agar 

siswa memiliki keseimbangan antara kajian yang ia pelajari 

dengan kenyataan. Seperti teori belajar dari Piaget (Komalasari. 

2011: 19) sebagai berikut: 

“Seseorang memperoleh kecakapan intelektual, pada 

umumnya akan berhubungan dengan proses mencari 

keseimbagan antara apa yang ia rasakan dan ketahui pada 

satu sisi dengan apa yang ia lihat sebagai suatu fenomena 

baru sebagai pengalaman dan persoalan”. 

 

4) Metode Pembelajaran PKn 

Metode sangat berkaitan dengan usaha-usaha seorang 

pendidik dalam menampilkan pembelajaran yang sesuai dengan 

situasi dan kondisi siswa di lapangan sehingga tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan dapat terwujud dengan 

optimal. Menurut Sutikno (2013: 86), metode pembelajaran 

adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan 
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oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri siswa dalam 

upaya untuk mencapai tujuan. 

Berdasarkan definisi di atas, jika dikaitkan dengan 

pembelajaran PKn maka, metode pembelajaran PKn adalah 

cara-cara atau usaha-usaha yang digunakan guru untuk 

memaparkan materi-materi PKn kepada siswa dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditentukan.  

Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat 

digunakan guru PKn dalam menyampaikan materi, diantaranya: 

ceramah, diskusi, demonstrasi, simulasi dan debat. Wahab 

(2011: 338)  berpendapat bahwa:  

“Debat merupakan cara pengungkapan atau pembahasan 

atau pertukaran pendapat mengenai sesuatu hal dengan 

saling memberi argumen untuk mempertahankan argumen 

masing-masing yang telah berlangsung selama berabad-

abad.” 

 

Metode pembelajaran yang telah disebutkan di atas apabila 

dirancang dengan betul maka materi-materi PKn yang 

tersampaikan dapat diserap lebih mudah oleh siswa. Sehingga 

siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. 

5) Media Pembelajaran PKn 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

memberikan pemahaman kepada guru agar memanfaatkan 

media dalam proses pembelajaran. Sebagai alat komunikasi, 
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keberadaan media lebih mengefektifkan pada kegiatan belajar-

mengajar. 

Definisi Media pembelajaran menurut Sutikno (2013: 37) 

merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran.  

6) Sumber Belajar PKn 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang berhubungan 

dengan materi pelajaran yang dapat digunakan untuk menunjang 

tersampainya materi tersebut.  

Menurut Nasution (Sutikno. 2013: 37), sumber belajar dapat 

berasal dari masyarakat dan kebudayaannya, perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan siswa. 

Pemanfaatan sumber-sumber belajar tersebut tergantung pada 

kreatifitas guru, waktu, biaya, serta kebijakan-kebijakan lainnya. 

Sumber belajar tidak hanya terbatas pada bahan dan alat yang 

digunakan dalam proses pembelajaran, melainkan juga tenaga, 

biaya, dan fasilitas. Sedangkan Asosiasi Teknologi Komunikasi 

Pendidikan menyatakan sumber belajar meliputi semua symber 

(baik data, orang, maupun benda) yang dapat digunakan untuk 

memberi kemudahan belajar. 

Berdasarkan uraian di atas, maka sumber belajar PKn 

adalah segala sesuatu yang memuat kajian-kajian PKn dalam 
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rangka memberikan fasilitas belajar ke arah tercapainya suatu 

tujuan tertentu. 

7) Evaluasi 

Agar dapat menentukan tercapai tidaknya suatu tujuan 

pembelajaran, seorang guru atau pendidik perlu melakukan 

usaha atau tindakan penilaian/evaluasi.  

Evaluasi adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui 

keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan 

membandingkan hasilnya dengan tolak ukur untuk memperoleh 

simpulan (Sutikno. 2013: 117). sedangkan menurut Edwind 

Wandt dan Gerald W. Brown (Sudijono. 1996: 1), evaluation 

refer to the act or process to determining the value of 

something.  Menurut definisi ini, evaluasi menitik beratkan pada 

tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. 

 

3. Pendidikan Politik 

a. Pengertian Pendidikan Politik 

Pendidikan dan politik merupakan bagian-bagian yang tak 

terpisahkan, satu sama lain saling memiliki hubungan dalam proses 

pembentukan karakter yaitu membentuk perilaku politik masyarakat.  

Hal tersebut selaras dengan Suardi (2015: 12). Ia berpendapat 

bahwa pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam 

sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun 
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negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian 

yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. 

Padahal, keduanya saling bahu-membahu dalam proses pembentukan 

karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, keduanya 

satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-

lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk 

perilaku politik masyarakat di negara tersebut. 

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan 

negara dan cara melaksanakannya. Dengan demikian, politik 

membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, 

pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau 

alokasi sumber daya. 

Dari uraian di atas, Budiarjo (2008: 17-21) dapat disimpulkan 

bahwa konsep-konsep pokok tersebut itu adalah: 

1) Negara 

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang 

memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh 

rakyatnya.  

2) Kekuasaan 

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu 

kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau 

kelomok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku. Deliar Noer 
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menyebutkan “ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah 

kekuasaan dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat.  

3) Pengambilan Keputusan 

Keputusan (decision) adalah hasil dari membuat pilihan 

diantara beberapa alternative, sedangkan istilah pengambilan 

keputusan (decision making) menunjuk pada proses yang terjadi 

sampai keputusan itu tercapai yang menyangkut keputusan yang 

mengikat seluruh masyarakat.  

4) Kebijakan Umum 

Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang 

diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha 

memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada 

prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu 

mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Para sarjana 

menekankan aspek kebijakan umum menganggap bahwa setiap 

masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. 

5) Pembagian (Distribution ) atau alokasi 

Pembagian (distribution) dan alokasi (allocation) ialah 

pembagian dan penjatahan nilai-nilai (values) dalam 

masyarakat. Sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi 

beranggapan bahwa politik tidak lain dan tidak bukan adalah 

membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. 
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Berkaitan dengan Pendidikan Politik merupakan sebuah 

proses yang berkenaan dengan psikologi politik dan pendidikan 

yang bertujuan mengubah tingkah laku warga negara sehingga 

sesuai dengan peraturan negara atau dapat berpartisipasi dengan 

berbagai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh negara. Pendidikan 

politik tidak berarti menumbuhkan sikap menentang terhadap 

kebijaksanaan dan peraturan negara. Akan tetapi bagaimana 

menumbuhkan sikap dan keterampilan politik untuk dapat 

memahami segala ketentuan dan kebijaksanaan pemerintah 

sehingga ia dapat turut turut serta dan bertanggung jawab dalam 

pelaksanaannya (Al Muchtar. 2012: 43-44). 

Pengertian Pendidikan Politik yang lain dikemukakan oleh 

Alfian (Sumantri. 2003: 3.2) sebagai berikut: 

“Pendidikan Politik dapat diartikan sebagai usaha yang 

sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat 

sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai 

yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak 

dibangun” 

 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Pendidikan Politik adalah suatu usaha atau proses yang dilakukan 

secara sadar dari pemberi pesan ke penerima pesan untuk 

menumbuhkan sikap dan keterampilan politik warga negara agar 

dapat memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung 

dalam suatu sistem politik. Pendidikan Politik merupakan usaha 

dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat yang 
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bertujuan agar masyarakat dapat “melek politik” sehingga, dapat 

memiliki kesadaran politik untuk mengetahui hak dan 

kewajibannya sebagai individu untuk menjadi warga negara yang 

sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah. 

Pendidikan Politik merupakan faktor yang penting dalam 

membentuk kesadaran politik warga negara. Dengan kesadaran 

politik yang tinggi maka terbentuk pula sikap politik seseorang 

yang mendukung berfungsinya sistem pemerintahan kita. Seperti 

pendapat Syaifullah (2008:72), ia mengemukakan bahwa 

Pendidikan Politik sangat penting untuk membangun kesadaran 

warga negara untuk memiliki kemampuan berpartisipasi dalam 

pembangunan masayrakat dan bangsanya. Pendidikan politik 

yang dilaksanakan dengan baik, terencana, terprogram, terarah, 

terkendali, terkoordinasi, akan berkontribusi positif bangsa 

pengembangan kesadaran politik atau melek politik (political 

literacy). Mengapa demikian? Sebab hakekat pendidikan politik 

adalah meningkatkan kesadaran rakyat atau warga negara akan 

hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. 

b. Tujuan Pendidikan Politik 

Berdasarkan definisi Pendidikan Politik sebagaimana 

diuraikan di atas, tidak salah jika Pendidikan Politik diberikan 

kepada siswa yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas 

(SMA) diberikan pembinaan dalam rangka menciptakan 
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kehidupan yang demokratis. Disamping itu, diharapkan bagi para 

siswa dapat memiliki kesadaran untuk berperan dalam segala 

aktifitas kehidupan berbangsa dan bernegara dengan penuh 

tanggung jawab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Seperti 

yang dikemukakan oleh Sumantri (2003: 320), tujuan pendidikan 

politik ialah: 

“Menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan 

kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun 

manusia Indonesia seutuhnya yang perwujudannya akan 

tercemin dalam sejumlah ciri watak dan kepribadiannya 

sebagai berikut: 

1) Sadar akan hak dan kewajiban serta tanggng jawab 

terhadap kepentingan bangsa dan negara yang terutama 

diwujudkan melalui keteladanan. 

2) Secara sadar taat pada hukum dan Undang-Undang 

Dasar. 

3) Memiliki disiplin pribadi, sosial, dan nasional. 

4) Berpandangan jauh ke depan serta memiliki tekad 

perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih maju, 

yang didasarkan pada kemampuan objektif bangsa. 

5) Secara sadar mendukung sistem kehidupan nasional 

secara demokratis. 

6) Aktif dan kreatif terhadap kehidupan berbangsa dan 

bernegara khususnya dalam usaha pembangunan 

nasional. 

7) Aktif menggalang persatuan bangsa dan kesatuan bangsa 

dengan kesadaran akan keberagaman bangsa. 

8) Sadar akan perlunya pemeliharaan lingkungan hidup dan 

alam secara selaras serasi, dan seimbang. 

9) Mampu melaksanakan penilaian terhadap gagasan, nilai 

serta ancaman yang bersumber dari luar Pancasila dan 

UUD 1945 atas dasar pola pikir atau penalaran logis 

mengenai Pancasila dan UUD 1945. 
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c. Pokok-pokok Materi Pendidikan Politik 

Pokok-pokok materi pendidikan politik tertuang dalam butir-

butir Pendidikan Politik menurut Sumantri (2003: 8.17-8.18) 

meliputi: 

1) Penanaman Kesadaran Berideologi, Berbangsa dan 

Bernegara. 

a) Penghayatan dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945. 

b) Nilai perjuangan bangsa, patriotisme, kesediaan 

berkorban, kepahlawanan, dan semangat tidak kenal 

menyerah. 

c) Pengetahuan tentang sejarah pergerakan nasional, 

d) Pengetahuan tentang struktur pemerintah, politik, serta 

fungsi setiap unit, dan pengenalan pemimpin masyarakat. 

2) Kehidupan dan Kerukunan Hidup Beragama. 

a) Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

b) Keyakinan dan pengamalan ajaran agama yang dianut 

sendiri dan menghormati agama lainnya. 

c) Kerukunan hidup bersama. 

d) Kehidupan beragama di bumi Pancasila. 

e) Hubungan agama dengan pembangunan. 

3) Motivasi Berprestasi 

a) Penumbuhan semangat berlomba untuk berprestasi 

seperti karya ilmiah, seni dan olah raga. 
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b) Kompetisi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dalam 

berproduksi, kebersihan lingkungan dan sebagainya. 

4) Pengamalan Hak dan Kewajiban. Keadilan Sosial, 

Penghormatan Atas Harkat dan Martabat Manusia. 

a) Kemampuan mengungkapkan perasaan dan pendapat 

pribadi serta menghargai perasaan dan pendapat orang 

lain. 

b) Kesukarelaan membantu orang yang lemah badannya 

dan lemah ekonominya. 

c) Keikutsertaan dalam bergotong royong seperti dalam 

penanggulangan bencana alam, kejahatan, dan penyakit 

masyarakat. 

d)  Keikutsertaan dalam kegiatan sosial lain, seperti 

kepalangmerahan, menyumbangkan darah, menolong 

orang dalam kecelakaan. 

5) Pengembangan Kemampuan Politik dan Kemampuan Pribadi 

untuk Mewujudkan dan Keinginan Ikut Serta dalam Politik. 

a) Penguasaan bahasa Indonesia secara benar dan baik. 

b) Penumbuhan kemampuan dan kebiasaan membaca. 

c) Kemampuan mengemukakan pendapat, secara lisan dan 

tulisan. 

d) Kemampuan berdiskusi, berargumentasi, secara 

kekeluargaan. 
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e) Keterampilan untuk bekerja mencari perbaikan 

kehidupan. 

6) Disiplin Pribadi, Sosial dan Nasional. 

a) Kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara tepat 

waktu. 

b) Kepatuhan kepada aturan dan hukum di lingkungan 

keluarga, perkumpulan permainan, organisasi, olahraga. 

c) Kepatuhan kepada hukum dan Undang-Undang nasional. 

d) Menjaga kelestarian dan keserasian alam, lingkngan 

hidup dan kependudukan. 

e) Menumbuhkan suasana kehidupan yang sehat, tertib dan 

dinamis. 

7) Kepercayaan Kepada Pemerintah. 

a) Penumbuhan kepercayaan bahwa kekuasaan pemerintah 

diperlukan untuk keamanan, kestabilan, dinamika, serta 

keutuhan negara danbangsa. 

b) Penumbuhan kepercayaan akan perlunya keteraturan dan 

ketertiban dalam masyarakat, negara, dan bangsa 

Indonesia yang berkembang terus. 

c) Penumbuhan kepercayaan bahwa dengan mentaati 

hukum dan aturan pemerintah serta ikut membantu 

program pemerintah, seseorang akan dapat membantu 

meningkatkan kesejahteraan bersama. 

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan..., Oki Lestari, FKIP UMP, 2017



 33   
 

d) Menyadari hakikat hukum, program dan, tujuan usaha 

pemerintah. 

8) Kepercayaan Kepada Pembangunan yang 

Berkesinambungan. 

a) Kepercayaan bahwa masyarakat perlu secara terus-

menerus da tahapan melakukan penyesuaian dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. 

b) Kepercayaan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi 

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, berbangsa 

dan bernegara. 

c) Pengetahuan tentang program pembangunan, baik secara 

nasional, regional maupun sektoral. 

Berdasarkan uraian di atas, kiranya terlihat jelas bahwa dalam 

mengembangkan pokok-pokok Pendidikan Politik tersebut, 

seorang guru juga harus menyisipkan pokok-pokok Pendidikan 

Politik dalam setiap materi pembelajaran PKn. 

 

4. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Politik 

PKn merupakan bagian dari Pendidikan Politik yang mengemban 

konsep, nilai, moral, dan budaya politik untuk ditanamkan pada siswa 

atau generasi bangsa. Pengembangan hak dan kewajiban warga negara di 
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bidang politik merupakan substansi hubungan warga negara dengan 

negara. 

Secara terminologis, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di 

Indonesia diartikan sebagai Pendidikan Politik yang fokus materinya 

adalah peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang 

kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut 

sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga 

negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Pendapat lain dari 

Numan Sumantri, mendefinisikan Pendidikan Kewarganegaraan yang 

kiranya cocok untuk Indonesia adalah sebagai program yang berintikan 

demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan 

lainnya, pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang 

tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berfikir 

kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan 

hidup demokratis yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. 

Jika menggunakan pengertian di atas, maka Pendidikan 

Kewarganegaraan pada dasarnya merupakan Pendidikan Politik, yaitu 

dengan kajian demokrasi politik (Winarno. 2014: 6-7). 

Sementara menurut Maftuh dan Sapriya (Juanda. 2014: 49), 

menyatakan PKn sebagai Pendidikan Politik, memberikan pengetahuan , 

sikap, dan keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai 

warga negara yang memiliki kemelekan politik (political literacy) dan 
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kesadaran politik (political literacy) serta kemampuan berpartisipasi 

politik (political participation) yang tinggi. 

PKn merupakan sebuah mata pelajaran yang berbasis keilmuan. 

Sebab benar-benar bersandar pada disiplin-disiplin ilmu ekonomi, 

sosiologi, antropologi, ilmu politik dan filsafat politik merupakan 

komponen utama dari PKn  (Hemafitria dan Hadi Rianto. 2015:179). 

Maka tidak salah pembelajaran PKn menjadi sarana Pendidikan Politik di 

sekolah yang merupakan usaha untuk mewujudkan siswa kelak akan 

mengetahui dan memahami peran dan kedudukannya sebagai warga 

negara dan mampu ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan. 

Dalam pembelajaran PKn terdapat dua tipe pengajaran politik yaitu 

PKn (civic education) dan indoktrinasi politik. Untuk membedakan 

antara kedua tipe itu, bahwa PKn atau latihan kewarganegaraan (civic 

training) merupakan bagian dari pendidikan politik yang menekankan 

bagaimana seorang warga negara yang baik berpartisipasi dalam 

kehidupan politik bangsanya, dan yang dimaksud dengan indoktrinasi 

politik lebih memperhatikan belajar ideologi politik tertentu yang 

dimaksudkan untuk merasionalisasi dan menjastifikasi rezim tertentu. 

Perubahan  politik di Indonesia seperti pendapat  Alfian, menyatakan: 

“Pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk  mengubah 

proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami 

dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem 

politik yang ideal yang hendak dibangun”.  

 

Konsekuensi yang harus dijalankan Pendidikan Kewarganegaraan 

adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan 
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proses mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik, 

sehingga yang bersangkutan memiliki  political knowledge, awareness, 

attitude, political efficacy  dan  political participation, serta kemampuan 

mengambil keputusan politik secara rasional, sehingga tidak saja 

menguntungkan bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat (Hemafitria. 

2015: 180-181). 

Sedangkan mengenai perbedaan antara PKn dengan Pendidikan 

Politik dapat dilihat dari tujuan yang hendak dicapai. Tujuan PKn yaitu 

menjadikan warga Negara yang baik (to be good citizens), yaitu 

menyiapkan generasi muda akan hak-hak, peran maupun tanggung 

jawabnya sebagai warga Negara (Winarno. 2014: 5). Sementara untuk 

tujuan Pendidikan Politik menurut  Gabriel A. Almond (Sadeli. 2016: 18) 

yaitu menjadikan warga Negara melek politik yaitu, salah satunya 

mengikuti aktifitas pemerintah melalui berbagai media.  

Konsep-konsep politik yang terdapat dalam PKn memiliki misi 

untuk membina siswa agar melek politik, dalam artian siswa tahu dan 

paham, megerti, menyadari, meyakini, dan menegakan atau 

melaksanakan segala apa yang ia ketahui dari pembelajaran (Sadeli.2016: 

13). Sehingga, melalui pemahaman konsep-konsep politik dalam PKn 

siswa dapat memiliki kesadaarn politik yaitu kesadaran atas hak dan 

kewajibannya. 
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5. Kesadaran Politik 

a. Kesadaran 

Berdasarkan pandangan psikologis, kehidupan jiwa manusia 

terbagi menjadi dua bagian yakni alam dasar dan alam 

ketidaksadaran. Dalam alam sadar manusia akan mengingat segala 

sesuatu yang dilakukannya, sedangkan dalam alam ketidaksadaran 

manusia tidak mengetahui segala sesuatu yang dilakukannya. Jadi 

yang dimaksud kesadaran ialah suatu keadaan dimana seseorang 

mampu memahami dan menghayati segala sesuatu serta mampu 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari atau perilakunya 

(Sumantri. 2003: 4.6). 

Selanjutnya menurut pendapat Piaget (Sumantri. 2003: 4.7), ada 

tiga tahapan untuk mencapai kesadaran yang tinggi, yakni: 

1) Tahap mengakomodasi, alam tahapan ini anak memiliki 

kesempatan untuk mempelajari dan menginteralisasi nilai, 

2) Tahap asimilasi, dalam tahap ini anak mengintegrasi nilai 

tersebut dengan sistem nilai lain yang ada dalam dirinya, 

3) Tahap equalibrisi, dalam tahap ini anak membina keseimbangan 

atau membakukan nilai-nilai tertentu yang diperoleh melalui 

sistem nilai baru. 

Menurut Nurfaozah (Fitriani, Nur. 2015: 30-31) ada beberapa 

tingkatan kesadaran yang dimiliki seseorang yaitu: 

1) Hanya tahu atau sekedar mengetahui saja. 
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2) Mengerti atau memahami persoalan secara garis besar. 

3) Mengerti prosesnya. 

4) Mengetahui atau mengerti akibatnya secara garis besar. 

5) Mengetahui tepat sebab akibatnya. 

6) Dapat memperhitungkan atau memperkirakan untung ruginya. 

7) Dapat menampung atau mengatasi akibatnya.  

8) Dapat meroboh prosesnya atau menghindarkan akibat yang lebih 

parah. 

b. Kesadaran Politik 

Kesadaran politik merupakan suatu kondisi dimana seseorang 

dapat tanggap tentang hal-hal yang mencakup wawasan politik nilai-

nilai dan orientasi politik untuk memungkinkan seseorang dapat 

mengerti situasi kondisi problematika masyarakat dan menggugah 

dirinya untuk bergerak. 

Menurut Surbakti (Fajar. 2011 :5), kesadaran politik dapat 

diartikan sebagai suatu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai 

warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang 

lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.  

Selanjutnya untuk mengukur kesadaran politik, Fatwa. (2016: 4) 

ada 4 indikator yang dapat digunakan sebagai berikut: 

1) Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. 

2) Kesadaran perlunya pemerintah yang legitimate/sah. 

3) Kesadaran perlunya mengikuti perkembangan informasi politik. 
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4) Kesadaran perlunya mengikuti kegiatan politik. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian Hemafitria dan Hadi Riyanto (2015) yang berjudul 

Pembelajaran PKn Sebagai Pendidikan Politik Pemilih Pemula. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengoptimalkan peran Pembelajaran PKn 

sebagai wahana Pendidikan Politik bagi pemilih pemula. Dari penelitian 

ini ditemukan bahwa pembinaan partisipasi pemilih pemula secara nyata 

di sekolah dilaksanakan dengan memberikan pemahaman dan arahan 

tentang partisipasi aktif pemilih pemula sebagai warga negara, 

membangun sikap demokratis dan kebersamaan, dan memperkenalkan 

sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Dalam proses 

pembelajaran, pembinaan partisipasi politik pemilih pemula dilaksanakan 

dengan menyelenggarakan diskusi kelas dengan tema politik, 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti kegiatan 

politik. 

2. Penelitian Nur Fitriani (2015) yang berjudul Peran Pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam Meningkatkan Kesadaran 

Politik Peserta Didik SMA Muhammadiyah Bobotsari. Penelitian ini 

menyimpulkan pembelajaran PKn berperan dalam meningkatkan 

kesadaran politik peserta didik. Dalam pembelajarannya, guru PKn 

menggunakan pembelajaran kontektual yang dapat menunjang 
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terlaksananya proses belajar-mengajar dengan tujuan meningkatkan 

kesadaran politik peserta didik.  

 

C. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesadaran politik siswa SMA 

Muhammadiyah 1 Sokaraja masih 

rendah 

Pembelajaran PKn sebagai 

Pendidikan Politik bagi siswa 

Meningkatkan Kesadaran Politik 

Siswa 

Bagan 2.1. Kerangka Berfikir 
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