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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Pendidikan Demokrasi 

1. Pengertian Demokrasi 

  Demokrasi merupakan kata yang sudah sering terdengar di 

kalangan masyarakat umum. Dalam berbagai perbincangan, demokrasi 

banyak diucapkan dalam berbagai peristiwa dan konteks. “Dari sudut 

bahasa, demokrasi berasal dari bahasa yunani, demos yang berarti rakyat 

dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan” 

(Winarno, 2010:89).  

  Hal ini yang mendasari konsep demokrasi seperti yang 

diungkapkan oleh Abraham Lincoln, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan 

untuk rakyat. Sehingga konsep dasar demokrasi adalah rakyat yang 

berkuasa. Dijelaskan oleh Rosyada, dkk (2003:67)  “demokrasi  adalah 

suatu sistem bermasyarakat, bernegara serta pemerintahan yang 

memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan rakyat”. 

  Menurut Harris Soche (Winarno, 2010:91) demokrasi adalah 

bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu 

melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi 

rakyat.  

  Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bernegara serta 
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pemerintahan yang memberikan penekanan pada kekuasaan rakyat, 

demokrasi dalam pemerintahan meliputi tiga hal mendasar, pemerintahan 

dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. 

  CICED menjelaskan demokrasi dilihat sebagai konsep yang 

bersifat multidimensional, yakni secara filosofis demokrasi sebagai ide, 

norma, prinsip; secara sosiologis sebagai sistem sosial; dan secara 

psikologis sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup 

bermasyarakat (Winatapura dan Budimansyah, 2012:214)  

Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa demokrasi 

merupakan sebuah karya yang dibuat oleh manusia, dimana berawal dari 

munculnya sebuah ide, menjadikan peraturan melalui norma yang 

mengikat, menjadikan sebuah prinsip suatu sistem sosial, sehingga 

menciptakan sebuah wawasan, dari wawasan tersebut menjadikan sikap 

dan perilaku dalam masyarakat.  

2. Nilai-Nilai Demokrasi 

Demokrasi membutuhkan usaha yang nyata dari setiap warga 

maupun penyelenggara negara untuk berperilaku sehingga mendukung 

sistem politik demokrasi. Perilaku demokratis terkait dengan nilai-nilai 

demokrasi. Perilaku yang bersandar pada nilai-nilai demokrasi akan 

membentuk budaya atau kultur demokrasi. Kultur dan nilai-nilai 

demokrasi menurut Zamroni (Maftuh, 2007:7) adalah sebagai berikut: 

a) Toleransi 

b) Bebas mengemukakan pendapat 

c) Memahami keanekaragaman dalam masyarakat 

d) Terbuka dalam berkomunikasi 
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e) Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan 

f) Percaya diri atau tidak tergantung pada orang lain 

g) Saling menghargai 

h) Mampu mengekang diri 

i) Kebersamaan dan keseimbangan 

 

Nilai atau kultur demokrasi tersebut sangat sangat penting untuk 

tegaknya demokrasi di suatu negara. Demokrasi dapat di bentuk dari nilai-

nilai demokrasi. Menurut Hendry B. Mayo (Winarno, 2010: 98) 

menyebutkan delapan nilai demokrasi, sebagai berikut:  

a) Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela. 

b) Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat 

yang selalu berubah. 

c) Pergantian penguasa dengan teratur. 

d) Penggunaan paksaan sedikit mungkin. 

e) Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman. 

f) Menegakkan keadilan. 

g) Memajukan ilmu pengetahuan. 

h) Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. 

 

Sedangkan nilai-nilai demokrasi menurut Cipto (Taniredja, 2013: 

140-145) meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan 

berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan antar warga, rasa 

percaya (Trust), dan kerjasama. Hal ini dijabarkan sebagai berikut: 

a) Kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan menyatakan pendapat 

adalah sebuah hak bagi warganegara biasa yang wajib dijamin dengan 

undang-undang dalam sebuah sistem politik demokrasi. Kebebasan ini 

diperlukan karena kebutuhan untuk menyatakan pendapat senantiasa 

muncul dari setiap warga negara dalam era pemerintahan terbuka. 

b) Kebebasan berkelompok. Berkelompok dalam suatu organisasi 

merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan untuk membentuk 
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organisasi mahasiswa,  partai politik, organisasi massa, perusahaan 

dan kelompok-kelompok lain. Kebutuhan berkelompok merupakan 

naluri dasar manusia yang tak mungkin diingkari. 

c) Kebebasan berpartisipasi. Kebebasan berpartisipasi meliputi: 

pemberian suara dalam pemilu; bentuk partisipasi dalam pengertian 

melakukan kontak/hubungan dengan pejabat pemerintah; melakukan 

protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah; dan 

mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik. 

d) Kesetaraan antar warga. Kesetaraan atau egalitarianisme merupakan 

salah satu nilai fundamental yang diperlukan bagi pengembangan 

demokrasi di Indonesia. Kesetaraan di sini diartikan sebagai adanya 

kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Kesetaraan memberi 

tempat bagi setiap warga negara tanpa membedakan etnis, bahasa, 

daerah, maupun agama. 

e) Rasa percaya (Trust). Jika rasa percaya tidak ada maka besar 

kemungkinan pemerintahan akan sulit menjalankan agendanya karena 

lemahnya dukungan sebagai akibat kelangkaan rasa percaya. 

f) Kerjasama. Kerjasama diperlukan untuk mengatasi persoalan yang 

muncul dalam masyarakat. Kerjasama yang dimaksud di sini adalah 

kerjasama dalam hal kebajikan, bukan kerjasama dalam hal kejahatan 

atau kemaksiatan. 

Kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkelompok, 

kebebasan berpartisipasi, kesetaraan antar warga, rasa percaya, dan 
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kerjasama juga disampaikan oleh Chamim sebagai nilai-nilai demokrasi, 

akan tetapi Chamim (2006: 44-45) menambahkan kesetaraan gender dan 

kedaulatan rakyat sebagai nilai demokrasi, hal ini dijelaskan sebagai 

berikut:  

a) Kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah sebuah keniscayaan 

demokrasi, dimana kedudukan laki-laki dan perempuan memiliki hak 

yang sama didepan hukum, karena laki-laki dan perempuan memiliki 

kodrat yang sama sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, demokrasi 

tanpa kesetaraan gender akan berdampak pada ketidakadilan sosial. 

b) Kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki kedaulatan. Hal 

ini berarti bahwa rakyat berdaulat dalam menentukan pemerintahan. 

Warga negara sebagai bagian dari rakyat memiliki kedaulatan dalam 

pemilihan yang berujung pada pembentukan pemerintahan. 

Pemerintah dengan sendirinya berasal dari rakyat dan bertanggung 

jawab kepada rakyat.  

 

Lebih lanjut nilai-nilai demokrasi disampaikan oleh Muhaimin 

(Taniredja, 2013:145) nilai yang penting dalam demokrasi yaitu, 

“kemauan melakukan kompromi, bermusyawarah, saling menghargai dan 

ketundukan kepada rule of law yang pada akhirnya dapat menjamin 

terlindungnya hak asasi manusia”. Adanya kompromi, musyawarah dan 

saling menghargai merupakan nilai-nilai demokrasi yang di rasa penting 

dalam berdemokrasi di Indonesia. 

Nilai-nilai demokrasi ini sebenarnya telah lama tertanam pada 

masyarakat khususnya dalam berbagai budaya dan suku-suku bangsa 

Indonesia. Ini tercermin dalam kata “musyawarah”, dimana terdapat nilai-

nilai demokrasi yang melekat didalamnya seperti adanya kebebasan 

mengemukakan pendapat, terbuka dalam memencapai keputusan, toleransi 

yang dijunjung tinggi, saling menghargai antara satu dengan lain, serta 
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adanya kebersamaan dalam mencapai keputusan bersama. Disampaikan 

oleh Hatta (Suleman, 2010:184), “sifat demokratis masyarakat asli 

Indonesia ini bersumber dari semangat kebersamaan atau kolektivisme, 

yang hidup dalam sanubari setiap anggota masyarakat”.  

Hatta dikenal sebagai penegak demokrasi politik dan demokrasi 

ekonomi bagi bangsa Indonesia. Pemikiran Hatta tentang demokrasi sudah 

tentu diperuntukkan bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Konsep 

Hatta mengenai nilai demokrasi ditemukan Zubaidi (2011:94) dalam 

Jurnal Filsafat, nilai yang mendasari demokrasi bagi Hatta antara lain: 

1. Nilai fundamental yaitu kebenaran, keadilan, kebaikan, 

kejujuran, kesucian, dan keindahan. 

2. Nilai kenikmatan material yaitu keadilan sosial yang berasal 

dari penjabaran nilai keadilan. Terkait dengan konsep 

demokrasi, persoalan keadilan sosial ini dijabarkan sebagai 

perwujudan demokrasi ekonomi yang dipraktekkan dalam 

bentuk koperasi. 

3. Nilai Vital yaitu penjabaran dari nilai kebenaran. Demokrasi 

harus berpijak pada kebenaran, baik kebenaran dalam proses 

pemilihan para pemimpin maupun dalam setiap pengambilan 

kebijakan oleh para pemimpin itu. 

4. Nilai spiritual (kejiwaan) yaitu dapat dijabarkan dari nilai 

keadilan, kebaikan, kejujuran, dan keindahan. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa bangsa 

Indonesia sudah memiliki nilai-nilai dasar demokrasi. Nilai-nilai 

demokrasi tersebut dapat dijadikan sebagai pilar berdemokrasi di 

Indonesia. 

3. Konsep Pendidikan Demokrasi 

  Pendidikan demokrasi merupakan sebagian upaya untuk 

menumbuhkan serta mengembangkan pengetahuan, sikap serta 
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keterampilan demokratis. Dimana upaya tersebut mempunyai tujuan yang 

dapat dilaksanakan melalui pendidikan baik formal, nonformal maupun 

informal. Seperti yang disampaikan oleh Winataputra dan Budimansyah 

(2012:232) :  

 “Pendidikan demokrasi dalam berbagai konteks dalam hal ini 

untuk pendidikan formal (di sekolah), nonformal (pendidikan di luar 

sekolah), dan informal (pergaulan di rumah dan masyarakat) mempunyai 

visi sebagai wahana substantive, pedagogis, dan sosialkultural untuk 

membangun cita-cita, nilai dan konsep, prinsip, sikap dan keterampilan 

demokrasi dalam diri warganegara melalui pengalaman hidup dan 

kehidupan demokrasi dalam berbagai konteks”. 

 

  Upaya untuk menanamkan dan mengembangkan demokrasi  

melalui jalur pendidikan formal salah satunya dengan adanya Pendidikan 

Kewarganegaraan, karena menurut Zamroni (Wantoro, 2008:216) 

“Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang 

bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan 

bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada 

generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang 

paling menjamin hak warga masyarakat”. Demokrasi ini mengajarkan 

bagaimana cara hidup secara bersama bagi individu-individu yang 

berpartisipasi sebagai bagian dari suatu masyarakat, bangsa dan negara.  

  Pendidikan demokrasi ini sejalan dengan kurikulum PKn, dimana 

kurikulum PKn yang diterapkan di sekolah-sekolah terkandung makna 

sosialisasi, aktualiasasi konsep, sistem, budaya, serta praktik demokrasi 

dan keadaban. Penerapan kurikulum PKN dapat dilakukan dengan cara 

pemeliharaan tradisi demokrasi yang harus diajarkan, disosialisasikan, dan 
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diaktualisasikan kepada generasi muda dan masyarakat (Chamim, 

2006:15-16). 

  Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan demokrasi sama-

sama bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi bagi individu-

individu untuk mampu hidup bersama sebagai masyarakat dalam 

berbangsa dan bernegara. Kehidupan masyarakat yang demokratis akan 

terwujud jika warga masyarakat memiliki dan mengedepankan sifat-sifat 

dan karakter yang mendukung demokrasi. Dijelaskan  oleh Zamroni 

(2013:19) dimana karakteristik warga negara yang memiliki watak dan 

jiwa demokratis, antara lain : 

a) Memiliki kemampuan memahami perbedaan, masing-masing 

individu berhak menjadi dirinya sendiri dan pengakuan atas 

kesetaraan, yakni tidak ada seseorang lebih superior atas yang 

lain. 

b) Memiliki keinginan dan kemampuan berkomunikasi tentang 

berbagai perbedaan. 

c) Memiliki kemampuan memecahkan konflik secara damai dan 

senang berkomunikasi serta mengambil keputusan secara 

demokratis. 

d) Memiliki kesadaran hukum, memiliki tanggung jawab sebagai 

warganegara dan analitis untuk menyampaikan gagasan dan 

menanggapi gagasan pihak lain secara rasional dan santun. 

 

  Demokrasi menghargai perbedaan, sesuai dengan keberagaman 

bangsa Indonesia dan semangat Bhineka Tungal Ika. Kegotongroyongan, 

saling menghargai, menerima perbedaan, keterbukaan, kebersamaan, dan 

saling kerjasama merupakan ciri bangsa Indonesia yang sejalan dengan 

demokrasi. Watak dan jiwa demokrasi ini tidak akan muncul dengan 

sendirinya, melainkan perlu adanya suatu cara untuk menumbuhkan serta 

mengembangkannya.  
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  Menurut Winataputra dan Budimansyah (2012:223) pendidikan 

demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat 

untuk memfasilitasi individu warganegara agar memahami, menghayati, 

mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi 

sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. 

  Sedangkan pengertian pendidikan demokrasi lebih khusus 

dijelaskan menurut Zamroni (2013:22-23), dapat dilihat sebagai suatu 

proses memberikan kesempatan kepada para siswa guna mempraktikan 

kehidupan yang demokratis baik di kelas, di sekolah, maupun masyarakat, 

dengan tujuan agar para siswa memahami bagaimana proses politik suatu 

negara berlangsung sehingga berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

  Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, pendidikan demokrasi 

dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar untuk 

mengembangkan nilai-nilai dan sikap demokratis di dalam pembelajaran, 

di lingkungan sekolah, maupun di masyarakat, dimana nilai dan sikap 

demokratis nantinya akan berguna bagi dirinya untuk ikut aktif dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

  Berkenaan dengan hal tersebut disarankan oleh Gandal dan Finn 

(Winataputra dan Budimansyah, 2012:231-232) perlunya mengembangkan 

model school-based democracy education paling tidak dalam empat 

alternatif bentuk:  

a) Perhatian yang cermat diberikan pada the root and branches of the 

democratic idea atau landasan dan bentuk-bentuk demokrasi. 

Konstruksi Pendidikan Demokrasi..., Danar Dwi Nugroho, FKIP UMP, 2017



 
 
 

 
 

16 
 
 

b) Adanya kurikulum yang dapat memfasilitasi siswa untuk 

mengeksplorasi bagaimana ide demokrasi telah diterjemahkan ke 

dalam bentuk-bentuk kelembagaan dan praktik di berbagai belahan 

bumi dalam berbagai kurun waktu. Dengan demikian siswa akan 

mengetahui dan memahami kekuatan dan kelemahan demokrasi 

dalam berbagai konteks ruang dan waktu. 

c) Adanya kurikulum yang memungkinkan siswa dapat mengeksplorasi 

sejarah demokrasi di negaranya untuk dapat menjawab persoalan 

apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di 

negaranya dalam berbagai kurun waktu. 

d) Tersedianya kesempatan bagi siswa untuk memahami kondisi 

demokrasi yang diterapkan di negara-negara di dunia, sehingga para 

siswa memiliki wawasan yang luas tentang aneka ragam sistem sosial 

demokrasi dalam berbagai konteks. 

 

  Dalam pengembangannya ini dapat di integrasikan dalam 

pendidikan kewarganegaraan, sebagaimana pendidikan kewarganegaraan 

yang mencakup pendidikan demokrasi. Di jelaskan oleh Winataputra 

(2001:6-8) bahwa paradigma baru pendidikan kewarganegaraan sebagai 

pendidikan demokrasi harus memperhatikan:  

a) Kurikulum pendidikan demokrasi seyogyanya mengandung aspek 

ideal yang bersifat nasional, aspek instrumental yang bercorak ragam, 

dan aspek praksis yang adaptif terhadap lingkungan setempat. Isi inti 

kurikulum seyogyanya mengandung muatan nasional, muatan 

regional, dan muatan lokal. 

b) Kelas pendidikan kewarganegaraan seyogyanya dilihat dan 

diperlakukan, artinya dikembangkan sebagai laboratory for 

democracy. Proses pembelajaran pendidikan demokrasi perlu 

dikembangkan dengan menerapkan pendekatan belajar yang bersifat 

memberdayakan siswa. Pembelajaran yang disarankan untuk 

dikembangkan adalah yang berorientasi pada proses berpikir kritis dan 

pemecahan masalah. 

c) Pada saat bersamaan lingkungan masyarakat sekolah dan masyarakat 

yang lebih luas seyogyanya juga dikondisikan untuk menjadi spiral 

global classroom. Dengan demikian kesenjangan yang melahirkan 

kontroversi atau paradoksal antara yang dipelajari di sekolah dengan 

yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan masyarakat secara 

sistimatis dapat diminimumkan. 
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  Berdasarkan pernyataan diatas, paradigma baru pendidikan 

kewarganegaraan dapat mendorong adanya pendidikan demokrasi. Akan 

tetapi pendidikan demokrasi harus lebih menekankan beberapa aspek 

seperti yang dijelaskan oleh Zamroni (2013:23-24) yaitu: “kurikulum dan 

pembelajaran pendidikan demokrasi harus menyampaikan pesan-pesan 

atau isi yang penting dan bermakna, materi demokrasi tidak hanya 

teoritis, pemberian pelayanan pembelajaran yang optimal, dilaksanakan 

ekstrakurikuler, pengembangan partisipasi dalam pengelolaan sekolah, 

dilaksanakannya simulasi proses demokrasi’. Hal ini dijabarkan lebih 

lanjut sebagai berikut: 

a) Kurikulum dan pembelajaran pendidikan demokrasi harus 

menyampaikan pesan-pesan atau isi yang penting dan bermakna. 

Materi pembelajaran harus memiliki bobot teoritis dan dipadukan 

dengan realitas masyarakat sekitar. Dengan demikian, materi 

pendidikan demokrasi tidak sekedar informasi tanpa makna sekedar 

konsumsi ingatan pada diri siswa, melainkan materi yang mendorong 

siswa untuk mengembangkan critical thinking dan kemauan untuk 

mempraktikan dalam kehidupan sehari-hari. 

b) Materi pendidikan demokrasi yang dibawa ke ruang-ruang kelas tidak 

hanya bersifat pengetahuan teoretis murni melainkan dipadukan 

controversial issue yang tengah merebak dimasyarakat. Dengan 

demikian, pembelajaran pendidikan demokrasi akan mendorong 
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terjadinya diskusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat dan 

bangsanya. 

c) Pendidikan demokrasi memberikan pelayanan pembelajaran yang 

optimal kepada para siswa. Pendidikan demokrasi harus 

mengimplementasikan kurikulum yang bersifat fleksibel dan terbuka, 

sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan siswa. Kebersamaan 

dan kerjasama merupakan salah satu ciri pendidikan demokrasi. 

Proses pembelajaran megarahkan para siswa untuk bertanggung jawab 

sendiri atas apa yang dipelajari guna kepentingan mereka sendiri. 

Prinsip intrinsic motivation merupakan salah satu ciri lain dari 

pendidikan demokrasi. 

d) Dilaksanakannya ekstrakurikuler yang merupakan kegiatan dengan 

tujuan yang jelas, tidak sekedar pelengkap dalam kegiatan sekolah. 

Kegiatan ekstrakurikuler memiliki tujuan untuk memberikan 

kemampuan yang belum tercakup pada kegiatan intrakurikuler, seperti 

kepemimpinan, kemampuan merancang masa depan, kemampuan 

mengambil keputusan, dan kemampuan untuk bekerja sama serta 

memecahkan masalah secara damai. Akan lebih tepat apabila kegiatan 

ekstrakurikuler direncanakan dan dieksekusi oleh para siswa sendiri. 

Para guru benar-benar melaksanakan prinsip tut wuri handayani. 

e) Dikembangkannya partisipasi dalam pengelolaan sekolah. 

Pengambilan keputusan bersama hanya bisa dilakukan apabila ada 

partisipasi dari seluruh stakeholders, terutama siswa dan orang tua 
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siswa. Tanpa ada ketebukaan dari sekolah, tidak mungkin muncul 

partisipasi yang sehat. Pada dasarnya partisipasi orang tua siswa 

khususnya, dalam pengelolaan sekolah amat luas dan bervariasi. 

Mulai yang paling sederhana adalah memberikan sumbangan pikiran 

apabila diundang oleh pihak sekolah, sampai yang paling mendasar 

berpartisipasi dalam pengelolaan kegiatan sekolah dan mensinkronkan 

apa yang ada di sekolah dengan apa yang ada di lingkungan keluarga 

masing-masing. Davies (Danim, 2010:182-183) memberikan tiga 

tema penting dalam keterlibatan keluarga, yaitu: 

1) Membantu memastikan bahwa semua anak memiliki sarana 

yang mereka butuhkan untuk sukses. 

2) Mendorong perkembangan anak secara keseluruhan, termasuk 

dimensi sosial, fisik, akademik, serta pertumbuhan dan 

perkembangan emosional. 

3) Mendorong tentang tanggung jawab bersama untuk anak. 

 

f) Dilaksanakannya simulasi proses demokrasi di sekolah. Apa yang ada 

di masyarakat berkaitan dengan demokrasi, perlu juga dikembangkan 

disekolah, sesuai dengan prinsip pendidikan. Kalau dimasyarakat ada 

sistem pemerintahan dan lembaga pemerintahan, maka di sekolah pun 

perlu dkembangkan sistem dan keberadaan pemerintahan siswa. 

Dengan prinsip bahwa sekolah adalah kehidupan itu sendiri bagi 

siswa, maka keberadaan sistem dan praktik politik yang ada di sekolah 

akan merupakan kesempatan bagi para siswa untuk melibatkan dalam 

kehidupan dan proses politik. 
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Sejalan dengan penjelasan diatas, Hartana (2016:185-186) dalam 

jurnal Kebijakan Pendidikan menemukan bahwa, pendidikan demokrasi 

meliputi: 

1. Pengambilan kebijakan kepala sekolah secara demokratis. 

2. Pola pengambilan keputusan di seklah secara desentralistik. 

3. Penyelesaian masalah secara melembaga. 

4. Adanya arah kebijakan yang dilandasi prinsip bottom-up. 

5. Adanya kegiatan yang mendukung seperti penetapan tata tertib, 

Latihan Manajemen Dasar Kepemimpinan, Pemilan Ketua 

Osis, dan menetapkan majelis permusyawaratan kelas. 

 

Berdasarkan hal diatas diatas, dalam pendidikan demokrasi 

memerlukan adanya kepemimpinan yang demokratis dari Kepala Sekolah. 

Kepemimpinan demokratis Kepala Sekolah ini dapat ditujukan untuk 

membuat kebijakan-kebijakan yang mampu untuk mendorong siswa dalam 

meningkatkan kompetensi kewarganegaraan. Untuk itu pola 

kepemimpinan Kepala Sekolah diharapkan dapat membentuk sekolah 

menjadi sekolah demokratis. Menurut Rosyada (2007:17) berpendapat 

bahwa:  

“Sekolah demokratis merupakan sekolah yang dikelola 

dengan struktur yang memungkinkan praktik-praktik demokrasi itu 

terlaksana, seperti pelibatan masyarakat dalam membahas program-

program sekolah dan prosedur pengambilan keputusan juga 

memperhatikan berbagai aspirasi publik, serta dapat 

dipertanggungjawabkan implementasinya kepada publik.” 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, sekolah demokratis akan tercapai 

apabila adanya pelibatan-pelibatan masyarakat dalam pembahasan 

program dan pengambilan keputusan, serta dengan penggunaan praktik-

praktik demokrasi di dalamnya. Sehingga dalam pengaplikasiannya di 
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dalam sekolah, perlu adanya musyawarah untuk mufakat didalam 

pengambilan keputusan di sekolah.  

Seperti yang diungkapkan Desanti (2016:216) dalam penelitiannya, 

bahwa kepala sekolah memiliki peran yang besar dalam pendidikan 

demokrasi di sekolah. Adanya kebijakan terkait akvitas-aktivitas warga 

sekolah yang salah satunya adalah briefing. Bentuk dari pendidikan 

demokrasi pada saat briefing yaitu kepala sekolah mendengarkan 

pernyataan guru-guru dan memimpin diskusi untuk mencari solusi dari 

permasalah yang ditemukan hari sebelumnya. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin sudah seharusnya memberikan 

kesempatan tersebut agar terciptanya sekolah demokratis. Rosyada 

(2007:217) menyampaikan bahwa:  

“Kepala sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan 

hanyalah fasilitator terhadap partisipasi internal. Mereka bertugas 

memfasilitasi berbagai gagasan, pandangan dan kemudian 

diputuskan secara konsensus atau kompromi, lalu di 

implementasikan bersama-sama”. 

 

Dari pembahasan di atas pendidikan demokrasi yang di maksud 

adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengembangkan 

pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap demokratis; baik di dalam pembelajaran 

maupun di luar pembelajaran; baik di lingkungan sekolah maupun di 

masyarakat. Dimana pengetahuan, nilai, sikap dan karakter demokratis 

nantinya akan berguna bagi dirinya untuk ikut aktif dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam pendidikan demokrasi di 

sekolah harus menekankan beberapa aspek diantaranya kurikulum dan 
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pembelajaran, muatan materi, kegiatan pendukung pendidikan demokrasi 

di sekolah, serta praktik demokrasi di sekolah 

4. Pendidikan Demokrasi Dalam Pembelajaran PKn Di Sekolah 

Menengah Pertama 

Dalam pelaksanaannya di sekolah pendidikan demokrasi dapat 

dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, aktualisasi maupun praktik 

demokrasi secara langsung. Hal ini sejalan dengan pendapat Arifin 

(2007:14) bahwa “pendidikan demokrasi secara substantif menyangkut 

sosialisasi, diseminasi, aktualisasi dan implementasi konsep, nilai, budaya 

dan praktik demokrasi melalui pendidikan”.  

Implementasi konsep, nilai, budaya dan praktik demokrasi dapat 

dilaksanakan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini 

seperti yang diistilahkan oleh Winataputra (Wantoro, 2008:216) bahwa 

“pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai laboratorium 

demokrasi dimana semangat kewarganegaraan yang memancar dari cita-

cita dan nilai demokrasi diterapkan secara aktif”. Dengan pembelajaran 

dalam mata pelajaran PKn ini, pendidikan demokrasi dapat diberikan 

kepada siswa secara formal. 

Dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen pembelajaran. 

Komponen pembelajaran yang disampaikan Komalasari (2010:3) 

diantaranya adalah tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan 

metode pembelajaran, media pembelajaran, pengorganisasian kelas, 

evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran.  
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Pendidikan demokrasi dapat dilakukan melalui komponen-

komponen dalam pembelajaran. Anjani (2014:21-26) menemukan 

pengemasan pendidikan demokrasi dalam pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan melalui materi pembelajaran demokrasi dan metode 

pembelajaran PKn. 

Materi pembelajaran demokrasi dalam mata pelajaran PKn di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat di Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada mata 

pelajaran PKn meliputi beberapa Standar Kompetensi, yaitu:  

a. Kelas VII semester 1 meliputi, menunjukan sikap positif terhadap 

norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara; dan mendeskripsikan makna proklamasi 

kemerdekaan dan konstitusi pertama. Sedangkan kelas VII semester 2 

meliputi, menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan 

penegakan Hak Azasi Manusia; dan menampilkan perilaku 

kemerdekaan mengemukakan pendapat. 

b. Kelas VIII semester 1 meliputi, menampilkan perilaku yang sesuai 

dengan nilai-nilai pancasila; memahami berbagai konstitusi yang 

pernah digunakan di Indonesia; dan menampilkan ketaatan terhadap 

perundang-undangan nasional. Sedangkan kelas VIII semester 2 

meliputi, memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek 

kehidupan; dan memahami kedaulatan rakyat dalam sistem 

pemerintahan di Indonesia. 
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c. Kelas IX semester 1 meliputi, menampilkan partisipasi dalam usaha 

pembelaan negara; dan memahami pelaksanaan otonomi daerah. 

Sedangkan kelas IX semester 2 meliputi, memahami dampak 

globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

dan menampilkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan 

bangsa. 

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa materi 

pembelajaran PKn mengenai demokrasi terdapat di kelas 8 semester 2. 

Standar Kompetensi memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai 

aspek kehidupan memiliki beberapa Kompetensi Dasar yang harus 

dikuasai siswa. Dalam Permendiknas No 22 tahun 2006, Standar 

Kompetensi memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek 

kehidupan berisi beberapa Kompetensi Dasar, diantaranya: 

1. Menjelaskan hakikat demokrasi 

2. Menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

3. Menunjukan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam 

berbagai kehidupan.   

 Menurut Winarno (2014:122-193)  Standar Kompetensi diatas 

termasuk di dalam dimensi pengetahuan kewarganegaraan (civic 

knowledge) dan dimensi sikap dan nilai kewarganegaraan siswa (civic 

dispositions). Dalam dimensi pengetahuan (civic knowledge)  diantaranya 

sebagai berikut: 
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1. Memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek 

kehidupan. 

2. Menjelaskan hakikat demokrasi. 

3. Menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam 

masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

 

 Selanjutnya Kompetensi Dasar menunjukkan sikap positif terhadap 

pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan, merupakan 

Kompetensi Dasar yang lebih ditujukan untuk mengembangkan 

kompetensi karakter kewarganegaraan (civic dispositions) siswa. 

Winarno (2014:193) menyampaikan dimensi sikap dan nilai 

kewarganegaraan siswa (civic dispositions) pada PKn sekolah SMP/MTs 

diantaranya adalah memiliki sikap positif terhadap demokrasi 

Dalam Standar Isi PKn 2006, materi pembelajaran PKn sekolah 

disebut sebagai ruang lingkup PKn. Ruang lingkup PKn ada delapan yang 

meliputi: persatuan dan kesatuan, norma hukum dan peraturan, hak asasi 

manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan 

politik, Pancasila, dan globalisasi. Ruang lingkup dan materi belajar PKn 

SMP/MTs dapat dipetakan sebagai berikut: 

Tabel 2.1Ruang Lingkup dan Materi Belajar SMP/MTs 

No Ruang Lingkup Materi 

1 Persatuan dan Kesatuan bangsa 
Partisipasi dalam pembelaan 

negara 

2 Norma, hukum dan peraturan 
Norma-norma dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara 

3 Hak Asasi Manusia 
Pemajuan, penghormatan, dan 

perlindungan HAM 

4 Kebutuhan warga negara 
Kemerdekaan mengeluarkan 

pendapat, prestari diri 

5 Konstitusi negara 

Proklamasi kemerdakaan dan 

konstitusi yang pertama, 

Konstitusi-konstitusi yang pernah 

digunakan di Indonesia 
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6 Kekuasaan dan Politik 

Otonomi daerah 

Demokrasi 

Kedaulatan rakyat dan sistem 

pemerintahan 

7 Pancasila 
Pancasila sebagai dasar negara dan 

ideologi negara 

8 Globalisasi Dampak globalisasi 
Sumber: Winarno (2014:31) 

 Berdasarkan penjelasan diatas, materi demokrasi berada dalam 

ruang lingkup kekuasaan dan konstitusi. Dalam Buku PKn untuk kelas 8 

semester 2 materi demokrasi di bagi menjadi beberapa bagian sub-bab, 

yaitu diantaranya pengertian demokrasi, ciri-ciri demokrasi, bentuk-

bentuk demokrasi, pentingnya demokrasi dalam bermasyarakat, 

pentingnya demokrasi dalam berbangsa dan bernegara, pentingnya 

prasarana demokrasi dalam mengusahakan kehidupan yang demokratis, 

penerapan demokrasi di rumah, penerapan demokrasi di sekolah, 

penerapan demokrasi di masyarakat, penerapan demokrasi dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara (Sugiyarto 2009:94-107) 

Sebagai pendidikan demokrasi, dalam pembelajaran PKn 

seharusnya menghadirkan materi yang tidak hanya bersifat teori akan 

tetapi juga terkait dengan realitas masyarakat. Seperti yang disampaikan 

Zamroni (2013:23-24) diatas “Materi pendidikan demokrasi yang dibawa 

ke ruang-ruang kelas tidak hanya bersifat pengetahuan teoretis murni 

melainkan dipadukan controversial issue yang tengah merebak 

dimasyarakat.” 

Materi atau isi pembelajaran dalam pendidikan demokrasi yang 

seharusnya dihadirkan untuk siswa adalah materi yang berkaitan dengan 

Konstruksi Pendidikan Demokrasi..., Danar Dwi Nugroho, FKIP UMP, 2017



 
 
 

 
 

27 
 
 

demokrasi yang aktual pada masyarakat atau dengan kata lain merupakan 

controversial issue yang tengah merebak dimasyarakat. Mengenai hal ini, 

diperlukannya peran guru dalam membawa controversial issue di dalam 

materi pembelajaran. Zamroni (2013:171) menjelaskan lebih lanjut 

mengenai alasan realitas masyarakat atau controversial issue harus dibawa 

guru di dalam kelas, yaitu :  

“pemerintahan yang demokratis memerlukan diskusi secara 

terus menerus atas controversial issue, apabila masyarakat 

membiarkan dan tidak mau tahu controversial issue akibatnya sangat 

mungkin akan muncul kebijakan yang jelek, terdapat hubungan yang 

bersifat mendasar, bahkan dapat dikatakan tanpa membahas 

controversial issue tidak ada demokrasi.” 

 

Oleh karena itu, tugas guru untuk senantiasa memberikan materi 

dengan mengaitkan dengan kenyataan dan menyajikan controversial issue 

atau realitas masyarakat di dalam penyampaian materi pembelajaran, agar 

siswa mengkaji sesuatu dari berbagai aspek. Dengan cara demikian 

diharapkan akan mampu menggugah dan merangsang siswa untuk 

mengeluarkan gagasan-gagasan atau pikiran-pikiran cerdas dan kreatif 

untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Serta nantinya 

diharapkan siswa dapat mengembangkan sikap dan keterampilan 

demokratis. 

Pembelajaran seperti ini menurut Winarno (2014:76) dinamakan 

sebagai pembelajaran kontekstual (contextual teaching learning) 

merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan 

antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, agar siswa mampu 

menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam 
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kehidupan sehari-hari. Sehingga teori-teori yang akan di dapatkan siswa 

di dalam pembelajaran tidak akan menemui kesenjangan dengan 

kenyataan di kehidupan masyarakat. 

Pembelajaran kontekstual dapat mendorong adanya pembelajaran 

demokratis, hal ini seperti yang diungkapkan Komalasari (2011:52) 

dalam jurnal MIMBAR bahwa kuatnya hubungan antara pembelajaran 

kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan dengan kompetensi 

kewarganegaraan dapat dianalisis dari beberapa hal: 

a. Pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan 

bersifat alamiah bagi peserta didik. Pembelajaran kontekstual 

merangsang otak untuk mengkonstruk pola-pola pengetahuan 

melalui keterkaitan dengan konteks realita kehidupan peserta 

didik. 

b. Pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan 

membelajarkan prinsip hidup warga negara. Peserta didik 

dihargai sebagai makhluk individual, makhluk sosial dan 

sebagai warga negara. 

c. Pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan 

mendukung penciptaan democratic learning. Artinya, 

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan 

wahana pembelajaran demokrasi dalam rangka 

mengembangkan peserta didik menjadi warga negara 

demokratis yang cerdas, bertanggung jawab, dan partisipatif. 

Prinsip-prinsip demokrasi dimasukkan dalam content 

sekaligus diterapkan dalam proses pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan dan bersinergi dengan kegiatan pembiasaan 

dan ekstrakurikuler di sekolah. 

 

Kegiatan atau pembiasaaan praktik demokrasi bagi siswa di 

pembelajaran PKn dapat dilakukan melalui penggunaan metode. Metode 

merupakan salah satu dari komponen pembelajaran. Metode pembelajaran 

menurut Supriadie dan Deni Darmawan (2012:135) diantaranya adalah 
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ceramah, diskusi, demonstrasi, karyawisata, pemberian tugas (resitasi), 

latihan, eksperimen, problem sving dan sebagainya.  

Sedangkan Komalasari (2011:56) menyebutkan bahwa metode 

pembelajaran diantaranya adalah ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, 

laboratorium, pengalaman apangan, brainstorming, debat, simposium dan 

sebagainya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat beberapa metode di dalam 

pembelajaran. Metode pembelajaran tersebut dapat digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Komalasari (2011:56) bahwa metode pembelajaran dapat diartikan sebagai 

cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah 

disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Pemilihan metode yang sesuai dapat dijadikan sebagai pendorong 

pelaksanaan pendidikan demokrasi di dalam pembelajaran. Seperti yang 

dijelaskan Damayanti (2016:10) dalam penelitiannya, bahwa faktor 

pendukung keberhasilan pelaksanaan pendidikan demokrasi dalam 

pembelajaran diantaranya adalah penggunaan metode pembelajaran yang 

sesuai. 

Salah satu penggunaan metode dalam proses pembelajaran 

demokrasi adalah metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode yang 

dapat melatih siswa dalam praktik berdemokrasi. Hal ini sejalan dengan 

Supriadie dan Darmawan yang menjelaskan (2012:139) bahwa: 
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“Diskusi, sebagai metode pembelajaran, apabila dikaji dari 

segi fungsinya dapat memberikan ruang latihan mengapresiasi, 

berpikir, menggagas ide, bertanya dan berpendapat, melatih dan 

mengembangkan rasa demokrasi dan toleransi, serta melatih 

siswa untuk berperan secara aktif dalam proses pembelajaran”. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, metode diskusi dapat dijadikan 

sebagai metode yang mendorong siswa dalam mempraktikan demokrasi di 

dalam pembelajaran, karena metode diskusi memberikan keleluasaan bagi 

siswa untuk mengembangkan kemampuan dalam memberikan pendapat, 

melatih siswa untuk berpikir dan menggagas ide, serta dapat 

mengembangkan rasa demokrasi. 

Selain metode diskusi, metode lain yang dapat mengembangkan 

pemahaman dan kemampuan siswa mengenai demokrasi adalah dengan 

penggunaan metode demonstrasi. Dimana metode demonstrasi menurut 

Syaiful Sagala adalah pertunjukan tentang proses terjadinya suatu 

peristiwa atau benda sampai penampilan tingkah laku yang dicontohkan 

agar dapat diketahui dan dipahami oleh peserta didik secara nyata” 

(Supriadie dan Deni Darmawan, 2012:142-143).  

Melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) 

sebagai pendidikan demokrasi diharapkan siswa memiliki kompetensi 

kewarganegaraan, yaitu seperti kompetensi pengetahuan 

kewarganegaraan (civic knowledge), kompetensi kecakapan 

kewarganegaraan (civic skills), kompetensi watak kewarganegaraan 

(civic dispositions). Kompetensi-kompetensi kewarganegaraan siswa 

yang dihasilkan melalui pembelajaran PKn, dapat terlihat dari penilaian 
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hasil pembelajaran. Penilaian hasil pembelajaran PKn menurut Winarno 

(2014:220) dilakukan melalui : 

1. Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk 

menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik 

2. Ujian, ulangan, dan penugasan untuk mengukur aspek 

kognitif peserta didik 

B. Kompetensi Kewarganegaraan 

Kompetensi kewarganegaraan dapat dihasilkan dari proses 

pembelajaran di sekolah. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

menghasilkan kompetensi kewarganegaraan yang akan menjadikan 

sebagai warganegara yang baik atau good citizenship.  

Menurut  Winataputra dan Budimansyah (2012:198) menegaskan 

tujuan civic education adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung 

jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik di tingkat lokal dan 

nasional. Dari sejumlah kompetensi yang diperlukan, yang terpenting 

adalah: 

1. Penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu 

2. Pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris 

3. Pengembangan karakter dan sikap mental tertentu 

4. Komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental 

demokrasi konstitusional. 

Dengan demikian kompetensi kewarganegaraan adalah 

pengetahuan, nilai dan sikap serta keterampilan siswa yang mendukungnya 
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menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Dalam pemenuhan penguasaan pengetahuan dan pemahaman, 

pengembangan kemampuan, dan pengembangan karakter terhadap siswa, 

tidak dapat dilakukan secara terpisah dan harus melalui proses atau 

tahapan. Tahapan-tahapan konsep kognitif Benjamin S. Bloom yakni, 

“pengembangan kemampuan berpikir ada enam (6) level, yakni mengenal 

memahami, mengaplikasi, analisis, membuat sintesis, dan melakukan 

evaluasi, yang kemudian diinternalisasi dengan perlakuan afektif dan 

dibiasakan dengan perlakuan psikomotorik” (Rosyada,2007:102). 

Selanjutnya komponen-komponen utama yang perlu 

dikembangkan dalam PKn menurut Branson (Winataputra dan 

Budimansyah, 2012:199), yaitu civic knowledge, civic skills, dan civic 

dispositions.  

1. Pengetahuan Kewarganegaraan 

 Pengetahuan kewarganegaraan (Civic Knowledge) berkaitan 

dengan materi yang kandungannya bersifat pengetahuan atau apa yang 

seharusnya diketahui oleh warganegara (Winarno, 2014:08). Pengetahuan 

ini bersifat mendasar dan hanya sebatas mengetahui tentang 

kewarganegaraan.  

Komponen pertama ini harus diwujudkan dalam bentuk lima 

pertanyaan penting yang secara terus menerus harus diajukan sebagai 

sumber belajar Pendidikan Kewarganegaraan (Branson, 1999:9). Lima 
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pertanyaan yang dimaksud adalah :1) Apa kehidupan kewarganegaraan, 

politik, dan pemerintahan?; 2) Apa dasar-dasar sistem politik?; 3) 

Bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh konstitusi 

mengejawantahkan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip 

demokrasi?; 4) Bagaimana hubungan antara suatu negara dengan negara-

negara lain dan posisinya dalam masalah-masalah internasional?; dan 5) 

apa peran warganegara dalam demokrasi? 

Komponen pengetahuan ini dijabarkan lebih lanjut menjadi 

pertanyaan-pertanyaan bukan karena tidak mempunyai alasan, tetapi 

proses dijadikannya pertanyaan-pertanyaan tersebut memiliki kegunaan 

agar menunjukan bahwa proses perenungan tentang hal-hal tersebut tidak 

berakhir, sebagai tempat pemasaran ide-ide  dan sebagai cara untuk 

merealisasikan cita-cita demokrasi. Akan sangat penting bahwa setiap 

orang memiliki kesempatan untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan 

pokok mengenai pemerintahan dan masyarakat sipil  dan akan terus 

menantang orang-orang yang mau berfikir. 

2. Keterampilan Kewarganegaraan 

Keterampilan Kewarganegaraan (civic skills)  adalah keterampilan 

yang dikembangkan berdasarkan pada pengetahuan-pengetahuan 

kewarganegaraan, hal ini bertujuan agar pengetahuan-pengetahuan yang 

telah didapatkan menjadi sesuatu yang bermakna. Di samping itu juga 

dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan 
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berbangsa dan bernegara. Civic skills mencakup keterampilan intelektual 

dan keterampilan partisipasi. 

Dalam keterampilan intelektual, yang sangat penting bagi 

terbentuknya warganegara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggung 

jawab yaitu keterampilan berpikir kritis.  

The National Standards  for Civic and Government dan The Civic 

Framework for 1988 National Assesment of Educational Progress (NAEP) 

mengungkapkan bahwa keterampilan berpikir kritis meliputi keterampilan 

mengidentifikasi, menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, menilai, 

mengambil, dan mempertahankan posisi atas suatu isu. Sedangkan 

keterampilan partisipasi menurut Branson meliputi keterampilan 

berinteraksi, memantau, dan mempengaruhi (Winarno, 2014:146-147). 

Keterampilan partisipasi yang berisi keterampilan berinteraksi, 

memantau dan mempengaruhi dijabarkan lebih lanjut oleh Winarno 

(2014:148) sebagai berikut: 

a) Kecakapan berinteraksi berkaitan dengan kecakapan-kecakapan 

warga negara dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan 

orang lain. Kemampuan berinteraksi meliputi kemampuan-

kemampuan berikut: 

1) Mendengarkan dengan penuh perhatian 

2) Bertanya dengan efektif 

3) Mengutarakan pikiran dan perasaan 

4) Mengelola konflik melalui mediasi, kmpromi dan 

kesepakatan 
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b) Memantau atau memonitor sistem politik dan pemerintahan, 

mengisyaratkan pada kemampuan yang dibutuhkan warga 

negara untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. 

Kemampuan ini meliputi: 

1) Meriset isu publik melalui studi pustaka hingga studi 

lapangan 

2) Menghadiri pertemuan-pertemuan publik 

3) Mengamati proses politik dan pengadilan 

 

c) Memengaruhi mengisyaratkan pada kemampuan warga untuk 

mempengaruhi proses-proses politik dan pemerintahan baik 

proses formal maupun informal. Kemampuan ini meliputi: 

1) Membuat petisi 

2) Berbicara di depan umum 

3) Bersaksi di depan badan publik 

4) Terlibat dalam kelompok advokasi 

5) Membangun aliansi 

6) Memberikan suara 

 

Jadi antara keterampilan berpikir kritis dan keterampilan partisipasi 

memiliki kaitan erat, dimana seseorang yang hanya memiliki keterampilan 

berpikir kritis saja akan sulit untuk bertindak atau berinteraksi serta 

mempengaruhi seseorang lainnya. Dalam membangun civic skills siswa 

mengenai demokrasi, siswa dituntut dapat mengidentifikasi, menganalisis, 

mengevaluasi, mempertahankan pendapat tentang permasalahan 

demokrasi, serta dapat berinteraksi bagaimana berdemokrasi, memantau 

demokrasi dan mempengaruhi orang lain mengenai demokrasi. 
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3. Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition) 

Komponen yang terakhir dari kompetensi kewarganegaraan adalah 

watak warga kewarganegaraan (civic disposition.) Menurut Branson 

(1999:23) menjelaskan bahwa civic disposition mengisyaratkan pada 

karakter publik maupun karakter privat yang penting bagi pemeliharaan 

dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak-watak 

kewarganegaraan ini berkembang akibat dari apa yang telah dipelajari dan 

dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, organisasi-

organisasi masyarakat. 

Selanjutnya Winataputra dan Budimansyah (2012:205-206) 

menjelaskan secara singkat karakter publik dan privat sebagai berikut : 

a) Menjadi anggota masyarakat yang independen. Karakter ini meliputi 

kesadaran secara pribadi untuk bertanggung jawab sesuai dengan 

ketentuannya, bukan dikarenakan keterpaksaaan atau pengawasan dari 

luar, menerima tanggung jawab akan konsekuensi dan tindakan yang 

diperbuat dan memenuhi kewajiban moral dan legal sebagai anggota 

masyarakat demokratis. Jadi dalam hal ini seseorang dituntut untuk 

memiliki rasa teguh akan pendiriannya dan bertanggung jawab atas 

apa yang dilakukan serta konsekuensinya tanpa pengawasan dari 

siapapun. 

b) Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang 

ekonomi dan politik. Tanggung jawab ini meliputi memelihara atau 

menjaga diri, mengasuh dan mendidik anggota keluarga, termasuk 

Konstruksi Pendidikan Demokrasi..., Danar Dwi Nugroho, FKIP UMP, 2017



 
 
 

 
 

37 
 
 

juga mengikuti isu-isu politik serta mengikuti kegiatan 

kemasyarakatan. 

c) Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu. 

Menghormati orang lain dapat diartikan dalam mendengarkan 

pendapat mereka, bersikap sopan santun , menghargai kepentingan-

kepentingan dan hak-hak sesama warganegara serta menaati peraturan 

yang telah dibuat secara mayoritas. 

d) Berpartisipasi dalam urusan kewarganegaraan secara efektif dan 

bijaksana. Dalam hal partisipasi ini dalam urusan kewarganegaraan, 

seseorang tersebut harus memiliki kebijaksanaan. Dimana 

kebijaksanaan ini dapat dirasakan ketika seseorang tersebut mengikuti 

berbagai urusan kewarganegaraan untuk memilih maupun menjadi 

pemimpin. Serta mengetahui kapan saatnya kepentingan pribadi 

sebagai warganegara dikesampingkan dan kapan saatnya kewajiban 

sebagai warganegara dapat menolak tuntutan-tuntutan 

kewarganegaraan tertentu. 

e) Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat. 

Karakter ini berdasarkan pada kepekaan terhadap urusan-urusan 

publik, memonitor kebijakan pemimpin pada nilai-nilai yang ada serta 

mengambil langkah-langkah bila ada kekurangannya. 
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C. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

D. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana realita implementasi pendidikan demokrasi di sekolah? 

2. Bagaimana muatan materi pendidikan demokrasi dalam pembelajaran 

PKn? 

3. Bagaimana kegiatan pendukung pendidikan demokrasi di sekolah? 

4. Bagaimana dinamika warga sekolah dalam membangun pendidikan 

demokrasi? 

5. Bagaimana praktik demokrasi warga sekolah di lingkungan kelas dan luar 

kelas? 

Pendidikan Demokrasi 

Kompetensi Kewarganegaraan 

a) Partisipasi 

pengelola

an sekolah 

c) Materi 

pembe-

lajaran  

Pembelajaran PKn 

b) Kurikulum 

dan 

pembelajaran 

d) Ekstra-

kurikuler  

 

e) Simulasi 

proses 

demokrasi 

di sekolah 
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6. Bagaimana tantangan atau hambatan pendidikan demokrasi di sekolah? 

7. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan pendidikan demokrasi di 

sekolah? 

E. Penelitian yang Relevan 

1. Konsep Pendidikan Demokrasi 

a) Penelitian skripsi oleh Berti Damayanti (2016), Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan judul 

“Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Pembelajaran IPS Di 

SMP Diponegoro Majenang Cilacap”. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui 1) Nilai-nilai demokrasi yang 

diimplementasikan dalam pembelajaran IPS di SMP Diponegoro 

Majenang; 2) Proses pembelajaran IPS yang berorientasi nilai-nilai 

demokrasi di SMP Diponegoro Majenang; 3) Faktor pendukung dan 

faktor penghambat implementasi pendidikan demokrasi dalam 

pembelajaran IPS di SMP Diponegoro Majenang. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Nilai-nilai demokrasi yang 

diimplementasikan dalam pembelajaran IPS di SMP Diponegoro 

Majenang diantaranya nilai kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, 

sikap saling mempercayai, menyelesaikan permasalahan secara damai, 

toleransi, dan partisipasi; 2) Implementasi pendidikan demokrasi 

dalam pembelajaran IPS di SMP Diponegoro Majenang meliputi 

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan 

pembelajaran meliputi penyusunan tujuan, materi, metode, media, dan 
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evaluasi. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan memilih 

metode, materi, dan pemberian pemahaman yang mendukung 

penanaman nilai demokrasi. Evaluasi pembelajaran meliputi evaluasi 

sikap yang dilakukan dengan pengamatan dan berpedoman pada 

lembar penilaian sikap; 3) Faktor pendukung implementasi pendidikan 

demokrasi dalam pembelajaran IPS di SMP Diponegoro Majenang 

diantaranya pengunaan metode pembelajaran yang sesuai, interaksi 

antara guru dan siswa yang berjalan lancar, pemberian motivasi 

maupun penghargaan, serta kultur sekolah yang mendukung. Faktor 

penghambat implementasi pendidikan demokrasi dalam pembelajaran 

IPS di SMP Diponegoro Majenang diantaranya siswa kurang percaya 

diri, keseriusan siswa rendah, penggunaan media yang terbatas, dan 

masih adanya tindakan bullying. 

b) Penelitian skripsi oleh Dhimas Hendra Hartana (2016), Jurusan 

Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Program Studi Kebijakan 

Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Yogyakarta. Dengan judul “Implementasi Pendidikan Demokrasi Di 

Sma Negeri 1 Godean”. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) 

Implementasi pendidikan demokrasi di SMA Negeri 1 Godean; 2) 

Faktor pendukung dan penghambat implementasi pendidikan 

demokrasi di SMA Negeri 1 Godean. 

Hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut; 1) Pengambilan 

kebijakan di sekolah secara demokratis yang mengarah pada 
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keputusan bersama secara musyawarah mufakat; 2) Pola pengambilan 

keputusan di sekolah secara desentralisasi; 3) Penyelesaian masalah 

secara melembaga; 4) Adanya arah kebijakan yang dilandasi prinsip 

bottom up. Dan program atau kegiatan yang mendorong implementasi 

pendidikan di SMA Negeri 1 Godean adalah; penetapan tata tertib 

sekolah, latihan manajemen dasar kepemimpinan, pemilihan ketua 

OSIS, Pembentukan Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK); 6) 

Faktor pendukung implementasi pendidikan demokrasi di SMA 

Negeri 1 Godean meliputi; kurikulum, sarana dan prasarana, budaya 

sekolah, dan kurikulum. Sementara faktor penghambat dari 

implementasi pendidikan demokrasi di SMA Negeri 1 Godean adalah; 

perbedaan individual, partisipasi individual, keterbatasan biaya, 

lingkungan masyarakat. 

c) Penelitian skripsi oleh Hapsari Desanti (2016), Jurusan Filsafat dan 

Sosiologi Pendidikan, Program Studi Kebijakan Pendidikan, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan judul 

“Implementasi Kebijakan Pendidikan Demokrasi Di SMA Kolese De 

Britto. 

Hasil penelitian ini antara lain 1) Implementasi kebijakan 

pendidikan demokrasi dalam proses belajar mengajar dilihat dari 

diskusi dan kelompok karena pada saat diskusi tersebut muncul 

perbedaan pendapat yang menunjukkan bahwa setiap siswa memiliki 

keunikan dan perbedaan masing-masing. Dalam sistem kepemimpinan 
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dilihat saat kepala sekolah memimpin jalannya briefing dan cara 

kepemimpinan ketua kelas tercermin pendidikan demokrasi dengan 

cara menggerakan anggotanya dalam pelaksanaan pendidikan guna 

mencapai tujuan pendidikan. Dalam aktifitas atau keseharian di 

sekolah pada aktifitas forum angkatan dan forum kelas menunjukkan 

adanya pendidikan demokrasi, yaitu menyampaikan pendapat 

walaupun diskusi yang dilakukan hanya melibatkan dua orang; 2) 

Faktor Pendukung adalah adanya visi misi yang jelas, dukungan dari 

guru dan karyawan, pemahaman yang tepat mengenai pendidikan 

demokrasi, adanya relasi sekolah dengan kultur yang sama, adanya 

dukungan alumni dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan siswa, dan 

status sekolah yang merupakan sekolah swasta. Sedangkan faktor 

penghambatnya adalah adanya kesalahpahaman siswa dalam 

mengartikan pendidikan bebas dan standarisasi dari Dinas Pendidikan 

dalam kurikulum, jadwal ujian, dan mata pelajaran. 

2. Konsep Kompetensi Kewarganegaraan 

a) Penelitian yang dilakukan Rose Fitria Lutfiana (2014) dengan judul “ 

Peranan Laboratorium Pendidikan Pancasila dalam Mengembangkan 

Civic Competences Peserta Didik (Penelitian Deskriptif di SMP 

Negeri 1 Bantul-Yogyakarta)”.  Tujuan dari penelitian ini antara lain 

adalah mengkaji dan memperoleh data, fakta dan informasi 

argumentatif tentang Laboratorium Pendidikan Pancasila di SMP 
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Negeri 1 Bantul dalam mengembangkan Civic Competences peserta 

didik. 

Kesimpulan dari penelitian ini antara lain Paradigma baru 

Pendidikan Kewarganegaraan dan kurikulum 2013 memiliki tujuan 

yang sama yaitu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di 

persekolahan haruslah mengajarkan civic competences atau 

kompetensi kewarganegaraan. civic competences atau kompetensi 

kewarganegaraan terdiri dari tiga aspek yaitu civic knowledge 

(pengetahuan kewarganegaraan), civic skills (keterampilan 

kewarganegaraan), civic disposition (watak kewarganegaraan). Ketiga 

aspek tersebut harus diajarkan secara seimbang dan beriringan. Salah 

satu sarana dan prasarana pengembangan kompetensi peserta didik 

yaitu laboratorium yang digunakan sebagai sumber belajar. 

Laboratorium Pendidikan Pancasila merupakan salah satu inovasi 

dalam pembelajaran yang ada di SMP Negeri 1 Bantul-Yogyakarta. 

b) Penelitian yang dilakukan oleh Agus Susanto (2014), Prodi PPKn 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dengan judul Pengaruh 

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pengembangan 

Kompetensi Kewarganegaraan (Civic Competences) Terhadap 

Kehidupan Demokrasi Siswa Kelas IX SMP N 1 Bungkal Tahun 

Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam pengaruh 
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Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan 

kompetensi kewarganegaraan terhadap kehidupan demokrasi siswa. 

Hasil dari penelitian ini diantaranya: 1) Dari masing-masing 

komponen kompetensi kewarganegaraan yang dikembangkan melalui 

Pendidikan Kewarganegaraan memberikan kontribusi yang bervariasi 

terhadap kehidupan demokrasi siswa kelas IX SMP Negeri 1 Bungkal 

Tahun Pelajaran 2013/2014; 2) Secara bersama-sama komponen 

kompetensi kewarganegaraan yang dikembangkan melalui Pendidikan 

Kewarganegaraan memberikan kontribusi terhadap kehidupan 

demokrasi siswa kelas IX SMP Negeri 1 Bungkal Tahun Pelajaran 

2013/2014; 3) Diantara ketiga komponen kompetensi 

kewarganegaraan yang dikembangkan melalui Pendidikan 

Kewarganegaraan, komponen Keterampilan Kewarganegaraan (Civic 

Skill) memberikan kontribusi terbesar disusul Watak-watak 

Kewarganegaraan (Civic Disposision) dan Pengetahuan 

Kewarganegaraan (Civic Knowledge). 
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