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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Pembelajaran Pendidikan  Kewarganegaraan 

1. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Kata atau  istilah pembelajaran dan penggunaannya  masih 

tergolong baru, yang mulai populer semenjak lahirnya Undang-undang 

Sistem Pendidikan Nasional  No. 20 Tahun 2003. Menurut Undang-

undang ini, pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Menurut pengertian ini, pembelajaran merupakan bantuan  yang 

diberikan pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan  tabiat, serta pembentukan 

sikap  dan keyakinan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran 

adalah proses untuk membantu peserta didik  agar dapat belajar dengan 

baik (Susanto, 2003:18). 

Pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik harus sesuai dengan 

tujuan belajar yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam arti 

pembelajaran yang akan di lakukan harus tersusun secara sistematis dan 

terstruktur. Pengaturan peristiwa pembelajaran dilakukan secara seksama 

dengan maksud agar terjadi belajar dan membuat hasil guna. Oleh karena 

itu pembelajaran perlu dirancang, ditetapkan tujuannya sebelum 

dilaksanakan, dan dikendalikan pelaksanaannya. Seperti yang telah 
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dikemukakan oleh Winkel (Daryanto dan Rahardjo, 2012: 212), bahwa 

pembelajaran merupakan seperangkat tindakan yang dirancang untuk 

mendukung proses belajar peserta didik, dengan memperhitungkan 

kejadian-kejadian eksternal yang berperan terhadap rangkaian kejadian-

kejadian internal yang berlangsung didalam peserta didik. Jadi, dalam 

pembelajaran harus ada keterkaitan antara faktor-faktor eksternal yang 

berperan terhadap faktor internal dalam proses pembelajaran sehingga 

dapat mendukung proses belajar siswa. Berdasarkan pendapat dari para, 

maka dapat dirumuskan konsep pembelajaran adalah aktivitas atau 

kegiatan yang dilakukan secara terstruktur oleh pendidik sebagai 

pendukung proses belajar peserta didik, guna memperoleh tujuan yang 

ingin dicapai. 

Suatu rangkaian yang sistematis dan terstruktur dalam 

pembelajaran diharapkan mampu memberikan siswa kemampuan dan 

ketrampilan untuk berpikir kritis. Sehingga dengan pembelajaran siswa 

diharapkan mampu mengembangkan pola pikirnya secara aktif. Dalam 

pembelajaran siswa ditujukan menjadi individu yang berkarakter dan 

berbudi pekerti luhur. Salah satu mata pelajaran yang mengajarkan siswa 

tentang moral dan membentuk karakter siswa adalah melalui mata 

pelajaran PKn. 

PKn didalam suatu konsep pendidikan sangatlah perlu diberikan 

kepada seorang siswa yang menempuh suatu jenjang pendidikan baik itu 

SD, SMP maupun di SMA serta perguruan tinggi karena pendidikan 

Peran Pembelajaran Pendidikan…, Rizki Destikasari, FKIP UMP, 2016



11 
 

 

kewarganegaraan memiliki peranan yang penting dalam pembentukan 

moral dan budi pekerti seseorang dalam kehidupan bernegara. PKn itu 

sendiri dikenal dengan istilah civic education yang oleh sebagian pakar di 

terjemahkan ke dalam bahasa indonesia menjadi Pendidikan 

Kewarganegaraan (Azra) dan Pendidikan Kewarganegaraan (Zamroni, 

Soemantri, dan Winataputra) (Taniredja,2009:2). 

Azra berpendapat bahwa PKn (Citizenship education) adalah 

pendidikan yang memiliki cakupan yang lebih luas dibanding Pendidikan 

Demokrasi dan Pendidikan  HAM, karena PKn mencakup kajian dan 

pembahasan tentang pemerintahan, konstitusi dan lembaga-lembaga 

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 kerjasama, keadilan sosial, 

pengertian antar budaya dan kelestarian lingkungan hidup dan HAM.  

Dengan demikian, orientasi PKn lebih luas cakupannya dari istilah PKn. 

Jadi melalui PKn siswa diajarakan mengenai tentang pemerintahan, 

rakyat serta hukum yang berada didalamnya, sehingga dengan materi 

PKn yang cakupannya sangat luas, memberikan siswa banyak 

pengetahuan khususnya pengetahuan tentang hukum yang berlaku dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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PKn pada hakikatnya merupakan pendidikan yang mengarah pada 

terbentuknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab 

berdasarkan nilai-nilai dan dasar negara Pancasila. Berdasarkan 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dijelaskan 

bahwa : 

“Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang 

menfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami 

dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk 

menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter 

sebagaimana yang telah tercantum dalam Pancasila dan UUD 

1945” 

 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dimaknai bahwa mata 

pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang dimaksudkan untuk 

membentuk siswa menjadi warga negara yang baik yaitu warga negara 

yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta menjadi warga negara yang 

cerdas dan terampil sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Hal ini  

berarti pembelajaran PKn merupakan pembelajaran yang ditujukan untuk 

memberikan siswa kemampuan dan ketrampilan  untuk menjadi warga 

negara yang cerdas yaitu warga negara yang sadar dan mampu 

melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Jadi dengan adanya 

pembelajaran PKn  bertujuan agar didalam diri peserta didik tertanam 

nilai- nilai seperti, kemampuan untuk menghayati nilai-nilai Pancasila 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, membentuk 

karakter siswa yang bertanggung jawab, serta mengajarkan siswa 

mengamalkan nilai dan budaya demokrasi. Dengan demikian, 
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pembelajaran PKn guna pembentukan sikap  dan penanaman nilai dan 

moral Pancasila dan pilar kebangsaan lainnya dalam mata pelajaran PKn. 

  

2. Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum. 

Fokus utama dari pembelajaran merupakan  perubahan perilaku 

dalam proses penguasaan kompetensi yang dikembangkan dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah 

dicanangkan. Pembelajarn PKn  ditujukan untuk  mengembangkan daya 

nalar bagi peserta didik, karena difokuskkan untuk membangun karakter 

bangsa yang merupakan proses pengembangan warga negara yang cerdas 

dan berdaya nalar tinggi.  

Pada jenjang  pendidikan  formal  PKn  bisa menjadi  sarana  

sosialisasi  hukum-hukum yang ditetapkan oleh negara, para pelajar yang 

notabene adalah generasi penerus diharapkan memahami  hukum-hukum  

yang  berlaku  di Indonesia.  Hal ini berarti PKn memiliki peran sebagai 

pendidikan hukum. Menurut Cholisin, (2010:2) PKn sebagai pendidikan 

hukum dimaksudkan adalah dalam negara demokrasi yang berdasarkan 

hukum. Karena Indonesia merupakan negara hukum, Pasal I ayat (3) 

UUD 1945. Konsekuensi PKn dalam pendidikan politik, hukum, dan 

moral/karakter, maka kemampuan berpartisipasi secara bertanggung 

jawab bagi warga negara harus sejalan dengan peraturan hukum dan 

norma moral yang berlaku di masyarakatnya. Dengan adanya PKn 

sebagai pendidikan hukum diharapkan  mereka mampu  menularkan  

pemahaman  hukum mereka kepada masyarakat sekitarnya, karena 
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mereka terhubung langsung  dalam masyarakat,  sehingga  mereka  

disiapkan untuk mampu menghadapi masalah-masalah, khususnya 

masalah-masalah  yang  berkaitan dengan  hukum  yang  ada  dalam  

kehidupan sehari-hari. 

Sejalan dengan pendapat diatas yang menegaskan bahwa PKn 

memiliki peran sebagai pendidikan hukum, Sapriya (2007:27) 

mengungkapkan bahwa PKn memiliki kekhasan dibandingkan dengan 

bidang studi lain yang sama-sama bertanggung jawab terhadap upaya 

pembentukan karakter, salah satu kekhasan PKn dibandingkan mata 

pelajaran lain adalah bahwa dalam PKn berperan dalam membangkitkan 

kesadran hukum, karena itu di beberapa negara nama yang dimaksud 

bukan civic education tetapi law education. Untuk itu perlunya PKn 

sebagai pendidikan hukum sangat berperan penting dalam mengarahkan 

seseorang atau individu untuk lebih mengerti dan memahami aturan-

aturan yang berlaku, sehingga apabila seseorang sudah memahami aturan 

yang berlaku maka dengan sendirinya kesadaran terhadap hukum akan 

terwujud. Dan seseorang akan lebih terarah dalam bertingkah dan 

berperilaku. 

 

3. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan 

Tujuan pembelajaran yang dikembangkan dalam PKn adalah 

terbentuknya perilaku (sikap).  PKn yang berfokus pada dimensi afektif 

mengharapkan setelah pembelajaran usai ada sikap tertentu yang 
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tertanam pada individu, oleh karena itu PKn secara umum hendak 

mengembangkan individu menjadi  warga negara Indonesia yang baik. 

Namun sebagai kajian ilmiah, PKn tidak meninggalkan aspek akademik. 

Berikut merupakan kompetensi dalam PKn , antara lain : 

a. Civic knowledge, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan 

pengetahuan yang berhubungan keilmuwan kewarganegaraan, yaitu 

individu harus menguasai keilmuwan, teori tentang negara, 

terbentuknya masyarakat, dan sebagainya. 

b. Civic Skill, yaitu kompetensi yang menyangkut kemampuan atau 

ketrampilan untuk memasuki masyarakat selaku warga negara yang 

baik. Dalam dimensi ini ketrampilan kewarganegaraan dibagi dalam 

dua kompetensi : 

1) Intellectual skill yaitu individu mempunyai kemampuan dan 

kecerdasan yang menyangkut pemecahan hidup bermasyarakat 

selaku warga negara. 

2) Participatory skiil yaitu kemampuan untuk dapat ikut serta 

dalam kegiatan kemasyarakatan, sehingga dalam masyarakat 

mereka dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan warga negara. 

c. Civic disposition, yaitu terbentuknya watak yang pancasilais, dan 

watak-watak baik lain yang bersumber dari kepribadian bangsa 

Indonesia. 
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PKn merupakan mata pelajaran yang mengajarkan tentang 

pengetahuan, ketrampilan serta membentuk watak atau karakter yang 

baik dalam diri individu, sehingga dengan pembelajaran PKn di sekolah, 

individu diharapkan mempunyai sikap dan pengetahuan yang positif serta 

menjadi warga negara  yang mampu menerapkan kaidah 

kewarganegaraan indonesia sebagai watak pribadinya (khilmiyah, dkk. 

2005:4). 

 

4. Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan 

Ruang lingkup PKn mencakup beberapa aspek. Berdasarakn 

Permendiknas Nomor  22 Tahun 2006, ruang lingkup mata pelajaran PKn 

untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-

aspek sebagai berikut : 

a. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi,  hidup rukun dalam 

perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa indonesia, 

sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. 

b. Norma, hukum, dan peraturan, meliputi, tertib dalam kehidupan 

keluarga, tertib di sekolah, norma-norma  yang berlaku dalam 

masyarakat, peraturan daerah, norma-norma  dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasioanal, 

hukum dan peradilan nasional. 
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c. Hak asasi manusia, meliputi, hak dan kewajiban anak, hak dan 

kewajiban anggota masyarakat, instrument nasional dan 

internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan 

HAM. 

d. Kebutuhan warga negara, meliputi, hidup gotong royong, harga diri 

sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan 

mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi 

diri, persamaan kedudukan warga negara. 

e. Konstitusi negara, meliputi kemerdekaan dan konstitusi yang 

pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di indonesia, 

hubungan dasar negara dengan demokrasi. 

f. Kekuasaan politik, meliputi, pemerintahan desa dan kecamatan, 

pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi, 

dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju 

masyarakat madani, sitem pemerintahan, pers dalam masyarakat 

demokrasi. 

g. Pancasila, meliputi, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan 

ideologi negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, 

pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, 

Pancasila sebagai ideologi terbuka. 

h. Globalisasi, meliputi, globalisasi di lingkungannya, politik luar 

negeri indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan 
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internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi 

globalisasi. 

Berdasarkan aspek-aspek tersebut dapat pahami bahwa PKn 

merupakan mata pelajaran yang sangat luas aspek cakupannya, yang 

meliputi pendidikan nilai, pendidikan moral, pendidikan hukum, 

pendidikan demokrasi, pendidikaan sosial, dan pendidikan politik. Oleh 

karena itu mata pelajaran PKn mempunyai peran yang sangat penting 

dalam membentuk moral siswa dan menumbuhkan kesadaran hukum 

siswa atau pelajar. 

 

B. Hakekat Kesadaran Hukum di Sekolah 

1. Kesadaran Hukum 

Faktor dalam kehidupan manusia mengarahkan bagaimana manusia 

itu harus bertindak dan bertingkah laku dengan baik. Salah satu faktornya 

adalah dalam diri manusia itu sendiri, yaitu berupa kesadaran yang 

menjadikan manusia untuk bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan 

aturan yang berlaku dalam masyarakat. Kesadaran merupakan proses 

dimana seseorang memahami dan mengerti akan suatu keadaan yang 

menjadikan individu itu sendiri sadar dan paham betul dengan apa yang 

terjadi, dan apa yang akan terjadi. 

 Wujud dari kesadaran dalam masyarakat biasanya ditunjukan 

dengan kepatuhan seseorang atau individu untuk menaati peraturan yang 

ada dalam masyarakat tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun dan dari  
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pihak manapun. Menurut jurnal yang saya kutip dalam Satrio, dkk  

(Volume 3:2015), menyimpulkan bahwa kesadaran adalah perasaan 

memahami keadaan  di sekitar kita yang menimbulkan  keyakinan  dan  

dapat menentukan perilaku seseorang dalam setiap tindakan. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dipahami bahwa arti  dari 

kesadaran adalah perasaan seseorang untuk mengerti dan memahami 

setiap keadaan yang terjadi disekitarnya sehingga mampu mengendalikan 

diri dalam bersikap dan bertingkahlaku. Hal ini berarti seseorang yang 

sadar hukum adalah orang yang mengerti dan memahami serta mau 

melaksanakan aturan hukum yang berlaku. 

Seseorang atau masyarakat akan menaati hukum, apabila dia sadar 

akan hukum yang berlaku, dalam arti seseorang atau masyarakat  bukan 

hanya mengetahui tetapi juga  memahami hukum yang berlaku didalam 

masyarakat atau didalam kehidupan sehari-hari, memahami benar apa 

yang menjadi tugas dan tujuan dari hukum tersebut. Seperti yang 

dikemukan oleh Soemardi (1986 : 7  bahwa faktor-faktor kemasyarakatan 

yang membentuk hukum berasal dari keadaan yang aktual didalam 

lingkungan masyarakat, dengan kata lain faktor-faktor kemasyarakatan 

adalah hal-hal yang nyata yang hidup dalam masyarakat itu sendiri yang 

tunduk pada aturan-aturan tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan. 

Salah satu faktor kemasyarakatan  yang mempengaruhi pembentukan 

hukum  adalah  kesadaran hukum masayarakat itu sendiri. 
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Kesadaran hukum dalam masyarakat diharapkan selalu mematuhi 

dan menaati peraturan atau hukum yang berlaku di masyarakat, karena 

kesadaran hukum dapat membawa seseorang untuk berperilaku lebih 

baik dan menghindarkan sesorang untuk berbuat yang dilarang oleh 

hukum yang berlaku. Menurut Ewick dan Silbey (Ali, 2009:298) 

kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenannya merupakan 

persoalan praktik untuk di kaji secara empiris. Dengan kata lain, 

kesadaran hukum adalah persoalan  hukum sebagai perilaku dan bukan 

sebagai aturan, norma, atau asas. Artinya didalam timbulnya suatu 

kesadaran hukum pada diri setiap individu atau masyarakat itu di 

aplikasikan melalui bagaimana sikap dan perilaku individu atau 

masyarakat dalam menunjukan bahwa ia sadar dan memahami dengan 

benar tindakan mana yang dilarang dan mana yang di perbolehkan sesuai 

dengan peraturan atau hukum yang berlaku. 

Kesadaran  hukum  juga di artikan  sebagai  perasaan  sadar  dari 

seorang manusia  akan  seperangkat aturan yang memberikan 

perlindungan terhadap dirinya.  Perasaan  sadar  ini berupa  perasaan  

akan  kebutuhan  dan pemahaman terhadap hukum sehingga 

mempengaruhi  seseorang  kaitannya dengan ketaatan atas peraturan 

hukum. Seperti yang telah di ungkapkan krabbe (Ali, 2009:299).) 

mengenai pengertian kesadaran hukum, ia berpendapat bahwa kesadaran 

hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di 

dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang 
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diharapkan ada. Artinya kesadaran pada seseorang memang sudah 

tertanam dalam diri masing-masing orang atau individu mengenai hal-hal 

mana yang baik di lakukan dan tidak baik untuk di lakukan, sama halnya 

pemahaman seseorang mengenai hukum. Apabila dia benar-benar paham 

akan hukum maka kesadaran hukum akan terbentuk dengan sendirinya. 

Setiap anggota masyarakat telah memiliki kesadaran hukum, yang 

menjadi masalahnya adalah taraf kesadaran hukum yang dimiliki setiap 

orang berbeda-beda tingkatannya, karena dalam kesadaran hukum itu 

mengandung nilai-nilai kognitif, afektif dan psikomotorik. Dengan 

demikian maka kesadaran hukum seseorang dapat dilihat dari beberapa 

sudut pandang, antara lain mencakup sudut pengetahuan tentang hukum, 

dari sudut pemahamannya tentang hukum, dari dari sikapnya terhadap 

hukum. Menurut Soekanto (Ali, 2009 :301) ada empat indikator yang 

membentuk kesadaran hukum, yaitu : 

a. Pengetahuan hukum siswa 

Merupakan pengetahuan siswa berkenaan dengan perilaku tertentu 

yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan 

apa yang diperbolehkan. 

b. Pemahaman hukum siswa 

Merupakan sejumlah informasi yang dimiliki oleh siswa mengenai 

isi dan aturan hukum tertulis, yakni mengenai isi, tujuan dan manfaat 

dari peraturan tersebut. Pemahaman (Purwanto, 2007:34 ) adalah  

tingkat  kemampuan yang  mengharapkan  siswa  mampu memahami  
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tentang  arti  atau  konsep, situasi  serta  fakta  yang  diketahuinya. 

Jadi,  seseorang  yang  mampu memahami adalah orang yang 

mampu mengerti,  menjelaskan,  dan memberikan  contoh  terhadap  

sesuatu yang diketahuinya. 

c. Sikap hukum siswa 

Merupakan suatu kecenderungan siswa untuk menerima atau 

menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa 

hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan 

manusia. 

d. Pola perilaku hukum siswa 

Yang dimaksudkan pola perilaku hukum adalah tentang berlaku atau 

tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlakunya 

suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya ini dan sejauh mana 

masyarakat mematuhinya. 

Indikator-indikator tersebut menunjukan tingkat kesadaran hukum 

tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Jika 

masyarakat hanya mengetahui peraturan hukum saja, maka kesadaran 

hukumnya masih rendah. Namun, jika masyarakat mempunyai 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku sesuai dengan hukum, 

maka kesadaran hukumnya tinggi. Dengan demikian maka dapat 

dikatakan bahwa apabila indikator dari kesadaran hukum tersebut sudah 

terpenuhi, maka akan ditemukan tingkat kesadaran hukum yang tinggi, 

begitu juga sebaliknya.  
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Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui 

pembinaan kesadaran hukum. Pengertian pembinaan hukum tidak hanya 

termasuk pembaharuan hukum semata-mata, melainkan juga meliputi 

penegakkan hukum dan cara mencapai tujuan itu, yang di letakkan pada 

kesadaran hukum masyarakat yaitu kesadaran yang ada pada diri setiap 

orang yang menurut hukum dituntut oleh pergaulan hidup, sebagai anasir 

yang menggenapkan ajaran kedaulatan hukum. Seperti yang telah 

dikemukakan oleh  Basah bahwa tujuan dari Pembinaan Kesadaran 

Hukum adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. 

b. Menyadari hak dan kewajiban asasi warga negara didalam negara 

hukum berdasarkan pancasila. 

c. Melibatkan diri dalam pembangunan dan memelihara hasil-hasil 

pembangunan ( Basah,  1986: 7). 

Pembinaan kesadaran hukum masyarakat harus mampu 

mengarahkan, menampung dan meningkatkan kesadaran hukum warga 

negara yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan 

pembangunan disegala bidang, sehingga tercapai ketertiban dan 

kepastian hukum serta persatuan dan kesatuan bangsa indonesia. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari pembinaan 

kesadaran  hukum tidak hanya sekedar agar setiap warga masyarakat 

mengetahui adanya suatu  hukum  yang berlaku secara sah, tetapi juga 
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agar setiap warga masyarakat mempunyai kesadaran hukum  yang tinggi 

untuk terlibat secara langsung didalam  kehidupan sehari-hari, sehingga 

dapat melaksanakan kaedah-kaedah hukum  yang ada dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

 

2. Kesadaran Hukum di Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Fakta yang dapat kita lihat bahwa dalam masyarakat masih banyak 

orang-orang yang melanggar hukum atau peraturan. Peraturan-peraturan 

yang sudah disepakati dan ditulis ternyata masih banyak dilanggar. Hal 

tersebut tidak hanya dikalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga 

menyebar ke instansi-instansi termasuk lembaga pendidikan atau 

sekolah.  Sebuah  kasus  terjadi  bulan  November 2014 yang lalu. 

SMAN 109 terlibat  tawuran  dengan  SMAN  60 yang  sampai  

menimbulkan  korban meninggal yakni seorang peserta didik bernama  

Andi  Audi  Pratama  (16) kelas  XI  SMA  Negeri  109.   Pendiam dan 

baik, dua kata tersebut kerap kali dilontarkan beberapa orang guru  SMA 

Negeri  109  mengenai  latar  belakang Audi semasa sekolah (Satrio,dkk. 

Volume 3:2015).  Kasus tersebut menunjukan masih rendahnya 

kesadaran hukum di kalangan pelajar SMA/SMK. 

Kesadaran  hukum yang rendah di kalangan pelajar akan 

mengakibatkan banyak terjadi pelanggaran peraturan-peraturan yang 

berlaku disekolah. Hal tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum 

disekolah atau efektifitas dari ketentuan-ketentuan hukum didalam 
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pelaksanaanya. Jadi kesadaran hukum menyangkut masalah apakah 

ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak disekolah.  

Seperti yang telah dikemukakan oleh Soekanto (Ali, 2009 :301) 

mengenai faktor-faktor kesadaran hukum, dapat diketahui bahwa ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dikalangan 

pelajar antara lain yaitu : 

a. Pengetahuan kesadaran hukum dikalangan pelajar secara umum. 

b. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum bagi pelajar. 

c. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum bagi pelajar. 

d. Penataan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum bagi 

pelajar. 

Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dikalangan pelajar 

dilakukan melalui pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan, agar 

pelajar benar-benar mengetahui, mengerti kegunaan atau manfaat  dari 

peraturan hukum . 

 

C. Penelitian yang relevan 

1. Peneliti mengambil penelitian yang relevan dari jurnal dengan judul 

“Peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum 

dalam Mengupayakan Internalisasi Hukum di Kalangan Peserta didik”. 

Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol. 14 No. 1, April 2013 ,karya Isep.  

Berdasarkan hasil  penelitian  mengenai muatan  materi  pembelajaran  

PKn  yang berkaitan  dengan  hukum,  peneliti menyimpulkan  bahwa  
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muatan  materi pembelajaran  PKn  yang  diharapkan  mampu 

memberikan  informasi  tentang  hukum-hukum yang berlaku di 

masyarakat. 

2. Peneliti mengambil dari skripsi yang berjudul “ Peranan Pendidikan 

Kewarganegaraan dalam Membentuk Kesadaran Hukum Siswa di SMAN 

1 Wanadadi Banjarnegara”, karya Ragil setiadi, 2012. Menyimpulkan  

peranan PKn secara umum dan khusus. Secara umum, yaitu 

pembelajaran PKn mempunyai peran dalam membentuk kesadaran 

hukum siswa. Hal ini dibuktikan dengan perilaku siswa yang lebih sadar 

terhadap aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Sedangkan peran PKn 

secara khusus yaitu bahwa pembelajaran PKn mempunyai peran dalam 

membentuk kesadaran hukum siswa dikarenakan penerapan metode 

pembelajaran sudah bervariatif.  
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