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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Pendidikan Kewarganegaraan 

1. Pengertian dan Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan 

mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga 

negara Indonesia yang cerdas, trampil, dan bekarakter yang diamanatkan 

oleh Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2006 : 2). Berdasarkan definisi 

tersebut PKn mempunyai peran penting untuk membentuk karakter yang 

cerdas dan berkepribadian baik di dalam menjadi warga negara. 

Menurut Kerr (Winataputra dan Budimansyah, 2007 : 4), 

mengemukakan bahwa Citizenship education or civics education dapat 

didefinisikan sebagai berikut: “Citizenship or civics education is construed 

broadly to encompass the preparation of young people for their roles and 

responsibilities as citizens and in particural, the role of education (trough 

schooling, teaching, and learning) in that preparatory process”. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa pendidikan 

kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses 

penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya 

sebagai warga negara, dan secara khusus peran pendidikan termasuk 

didalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan 

warga negara tersebut.  
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Menurut Zamroni dalam Taniredja, dkk. (2009 : 3), Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah pendidikan demokratis yang bertujuan untuk 

mempersiapkan warga masyarakat yang berpikir kritis dan bertindak 

demokratis, melalui aktifitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru 

bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling 

menjamin hak-hak warga masyarakat. Demokrasi adalah suatu learning 

process yang tidak begitu saja meniru dan mentransformasikan nilai-nilai 

demokrasi. Selain itu Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses 

yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari 

orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki 

political knowledge, awareness, attitude, political afficacy dan political 

participation, serta kemampuan mengambil keputusan politi secara 

rasional dan menguntungkan bagi dirinya juga bagi masyarakat dan 

bangsa. 

Sejalan dengan pendapat diatas, Somantri (2001: 154) 

mengemukakan bahwa PKn merupakan usaha untuk membekali peserta 

didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan 

hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan 

bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa 

dan negara. 

Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sebuah 

mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara untuk 

menjadi warga negara yang cerdas dan mempunyai karakter sehingga 

Peran Pembelajaran Pendidikan..., Anggit Welas Asih, FKIP UMP, 2013



11 

Indonesia mempunyai generasi muda yang bisa bertanggung jawab 

sebagai warga negara yang bertujuan mempunyai pemikiran yang kritis 

dan bertindak demokratis sehingga dapat diandalkan oleh bangsa dan 

negara. 

Beberapa unsur yang terkait dengan perkembangan PKn, antara 

lain  (Somantri, 2001 : 158) : 

a. Hubungan pengetahuan intraseptif (intraceptive knowledge) dengan 

pengetahuan ekstraseptif (extraceptive knowledge) atau antara agama 

dan ilmu. 

b. Kebudayaan Indonesia dan tujuan pendidikan nasional. 

c. Disiplin ilmu pendidikan, terutama psikologi pendidikan. 

d. Disiplin ilmu-ilmu social, khususnya ide fundamental Ilmu 

Kewarganegaraan. 

e. Dokumen negara, khususnya Pancasila, UUD 1945 dan perundangan 

negara serta sejarah perjuangan bangsa. 

f. Pengertian pendidikan IPS. 

g. Kegiatan dasar manusia. 

 

Ketujuh unsur inilah yang akan mempengaruhi perkembangan PKn. 

Karena perkembangan PKn akan mempengaruhi pengertian PKn sebagai 

salah satu tujuan pendidikan IPS. Sehubung dengan itu, Pendidikan 

Kewarganegaraan sebagai salah satu tujuan pendidikan IPS yang 

menekankan pada nilai-nilai untuk menumbuhkan warga negara yang baik 

dan patriotik, maka batasan pengertian PKn dapat dirumuskan sebagai 

berikut (Somantri, 2001 : 159): 

“Pendidikan Kewarganegaraan adalah seleksi dan adaptasi dari 

disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora dan 

kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara 

psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai salah satu tujuan 

pendidikan IPS”. 
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Beberapa faktor yang lebih menjelaskan mengenai Pendidikan 

Kewarganegaraan antara lain (Somantri, 2001 : 161): 

a. PKn merupakan bagian atau salah satu tujuan pendidikan IPS, yaitu 

bahan pendidikanya diorganisasikan secara terpadu (intergrated) dari 

berbagai disiplin ilmu sosial, humainora, dokumen Negara, terutama 

Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan Perundangan Negara, dengan 

tekanan bahan pendidikan pada hubungan warga Negara dan bahan 

pendidikan yang berkenaan dengan bela Negara. 

b. PKn adalah seleksi dan adaptasi dari berbagai disiplin ilmu sosial, 

humaniora, Pancasila, UUD 1945 dan dokumen Negara lainnya yang 

diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk 

tujuan pendidikan. 

c. PKn dikembangkan secara ilmiah dan psikologis baik untuk tingkat 

jurusan PMKN FPIPS maupun dikembangkan untuk tingkat 

pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi. 

d. Dalam mengembangkan dan melaksanakan PKN, kita harus berpikir 

secara integrative, yaitu kesatuan yang utuh dari hubungan antara 

hubungan pengetahuan intraseptif (agama, nilai-nilai) dengan 

pengetahuan ekstraseptif (ilmu), kebudayaan Indonesia, tujuan 

pendidikan nasional, Pancasila,UUD 1945, GBHN, filsafat pendidikan, 

psikologi pendidikan, pengembangan kurikulum disiplin ilmu-ilmu 

sosial dan humaniora, kemudian dibuat program pendidikanya yang 

terdiri atas unsur: (i) tujuan pendidikan, (ii) bahan pendidikan, (iii) 

metode pendidikan, (iv) evaluasi. 

e. PKn menitikberatkan pada kemampuan dan ketrampilan berfikir aktif 

warga negara, terutama generasi muda, dalam menginternalisasikan 

nilai-nilai warga negara yang baik (good citizen) dalam suasana 

demokratis dalam berbagai masalah kemasyarakatan (civic affairs). 

f. Dalam kepustakaan asing PKn sering disebut civic educatio, yang 

salah satu batasanya ialah seluruh kegiatan sekolah,rumah, dan 

masyarakat yang dapat menumbuhkan demokrasi. 

 

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa PKn sangatlah penting bagi 

siswa sebagai generasi penerus bangsa, karena PKn mengiring untuk 

menjadikan siswa berpikir secara integrative, yaitu kesatuan yang utuh 

dari hubungan antara hubungan pengetahuan intraseptif  (agama, nilai-

nilai) dengan pengetahuan ekstraseptif (ilmu), kebudayaan Indonesia, 

tujuan pendidikan nasional, Pancasila, UUD 1945, GBHN, filsafat 
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pendidikan, psikologi pendidikan, pengembangan kurikulum, disiplin 

ilmu-ilmu sosial dan humaniora, kemudian dibuat program pendidikannya 

yang terdiri atas unsur tujuan pendidikan, bahan pendidikan, metode 

pendidikan, evaluasi dan sebagai mata pelajaran yang wajib diajarkan di 

sekolah. 

2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan 

Tujuan pembelajaran PKn pada umumnya berisi berbagai tingkah 

laku yang diharapkan terjadi setelah proses pembelajaran berlangsung. 

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

bermutu dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat 

baik tingkat lokal, negara bagian, dan nasional. Sedangkan tujuan 

pembelajaran PKn dalam Depdiknas (2006 : 49), adalah untuk 

memberikan kompetensi sebagai berikut: 

b. Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu 

Kewarganegaraan. 

c. Berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab, serta bertidak 

secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

d. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat 

hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. 

e. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara 

langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan pembelajaran PKn secara 

umum adalah untuk mempersiapkan generasi bangsa yang unggul dan 

berkepribadian baik dalam tingkat lingkungan sosial, regional maupun 

global. Agar tujuan PKn tersebut tidak hanya bertahan sebagai slogan saja, 

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

a. Ilmu pengetahuan, meliputi hierarki: fakta, konsep dan generalisasi 

teori. 

b. Keterampilan intelektual: 

1) Dari keterampilan yang sederhana sampai ketrampilan yang 

kompleks seperti mengingat, menafsirkan, mengaplikasikan, 

menganalisis, mengsintesiskan, dan menilai; 

2) Dari penyelidikan sampai kesimpulan yang sahih: (a) ketrampilan 

bertanya dan mengetahui masalah, (b) ketrampilan merumuskan 

hipotesis, (c) ketrampilan mengumpulkan data, (d) ketrampilan 

menafsirkan dan menganalisis data, (e) ketrampilan menguji 

hipotesis, (f) ketrampilan merumuskan generalisasi, (g) 

ketrampilan mengkomunikasikan kesimpulan. 

c. Sikap: nilai, kepekaan dan perasaan. Tujuan PKn banyak mengandung 

soal-soal efektif, karena itu tujuan PKn yang seperti slogan harus dapat 

dijabarkan. 

d. Ketrampilan sosial: tujuan umum PKn harus bisa dijabarkan dalam 

ketrampilan sosial yaitu ketrampilan yang memberikan kemungkinan 

kepada siswa untuk secara trampil dapat melakukan dan bersikap 

cerdas serta bersahabat dalam kehidupan sehari-hari. Dufty (Numan 

Somantri, 1975 : 30) mengkerangkakan tujuan PKn dalam tujuan yang 

sudah agak terperinci dimaksudkan agar kita memperoleh bimbingan 

dalam merumuskan: (a) konsep dasar, generalisasi, konsep atau topik 

PKn, (b) tujuan intruksional, (c) konstruksi tes beserta penilaiannya. 

 

Tujuan pembelajaran Pkn secara umum mempersiapkan generasi 

bangsa yang unggul dan berkepribadian, baik dalam lingkungan local, 

regional maupun global. 

Sedangkan tujuan PKn menurut Djahiri (1994/1995: 10) adalah 

sebagai berikut: 

a. Secara umum. Tujuan PKn harus ajeg dan mendukung keberhasilan 

pencapaian Pendidikan Nasional, yaitu: “Mencerdaskan kehidupan 

bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuan 

dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap 

dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan”. 

b. Secara khusus. Tujuan PKn yaitu membina moral yang diharapkan 

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang 
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memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam 

masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agam, perilaku yang 

bersifat  kemanusiaan yang adil dan beradap, perilaku yang 

mendukung kerakyatan, yang mengutamakan kepentingan bersama 

diatas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan 

pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah 

mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

Berdasarkan tujuan PKn diatas bahwa pada hakekatnya dalam 

setiap tujuan dibekali kemampuan peserta didik dalam hal tanggung 

jawabnya sebagai warga negara, yaitu warga negara yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpikir kritis, rasional dan 

kreatif, berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, berbangsa dan 

bernegara, membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat 

Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lain. 

Trifungsi peran PKn seperti yang diungkapkan oleh Djahiri (1996 : 

19) sebagai berikut: 

b. Membina dan membentuk kepribadian atau jati diri manusia Indonesia 

yang berjiwa Pancasila dan berkepribadian Indonesia. 

c. Membina bangsa Indonesia melek politik, melek hukum dan melek 

pembangunan serta melek permasalahan diri, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

d. Membina pembekaln siswa (substansial dan potensi dirinya untuk 

belajar lebih lanjut). 

3. Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan 

Materi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu bidang studi 

yang diajarkan di sekolah, harus mencakup tiga komponen. Menurut 
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Branson (1999 : 4), yaitu Civic Knowledge (pengetahuan 

kewarganegaraan), Civic Skills (keterampilan kewarganegaraan), dan Civic 

Disposition (watak kewarganegaraan). 

Komponen pertama, Civic Knowledge “berkaitan dengan 

kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warga Negara” 

(Branson, 1999 : 8). Aspek ini menyangkut kemampuan akademik-

keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, 

hukum dan moral. Maka dari itu, mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan bidang kajian multidisipliner. Secara lebih 

rinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang 

hak dan tamggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip 

dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas 

nasional, pemerintahan berdasar hukum (rule of  law) dan peradilan yang 

bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma 

dalam masyarakat. 

Kedua, aspek kompetensi ketrampilan kewarganegaraan atau civic 

skills yang meliputi ketrampilan intelektual (intellectual skills) contoh 

ketrampilan intelektual yaitu ketrampilan dalam merespon berbagai 

persoalan politik, misalnya berdialog dengan para pejabat negara dan 

ketrampilan berpartisipasi (participatory skills) dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Contoh ketrampilan berpartisipasi adalah 

ketrampilan menggunakan hak dan kewajibannya di bidang hukum. 

Ketiga, aspek kompetensi watak atau karakter kewarganegaraan 

atau civic disposition (watak-watak kewarganegaraan), komponen ini 

sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantive dan esensial 

dalm mata pelajaran PKn. Dimensi watak kewarganegaraan dapat 

dipandang sebagai “muara” dari pengembangan kedua dimensi 

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

PKn, karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada 

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

 

Berdasarkan rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan antara lain menyatakan bahwa 

kurikulum untuk jenis pendidikan umum, pada jenjang pendidikan 

menengah, terdiri atas lima kelompok mata pelajaran. PKn termasuk 

dalam kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian. 

Kelompok mata pelajaran ini dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran 
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dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta peningkatan 

kualitas dirinya sebagai manusia. 

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan 

untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa 

kebanggaan cinta tanah air, dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) UUD 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. 

 

 

B. Tinjauan Tentang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

1. Prinsip Dasar Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Pembelajaran merupakan sebuah sistem yang memiliki komponen- 

komponen yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Menurut Sanjaya 

(2010:58), komponen-komponen tersebut adalah tujuan, materi pelajaran, 

metode atau strategi pembelajaran, media dan evaluasi. Komponen- 

komponen tersebut diatas jika dilaksanakan dengan baik dan sitematis, 

maka proses pembelajaran menjadi terarah dan fokus pada target yang 

akan dituju serta diharapkan meningkatkan motiavasi pendidik maupun 

peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

Prinsip dasar pembelajaran PKn mengacu pada sejumlah prinsip 

dasar pembelajaran. Menurut Budimansyah (2002: 8) prinsip-prinsip 

pembelajaran tersebut adalah prinsip belajar siswa aktif (student active 
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learning), kelompok belajar kooperatif (cooperative learning), 

pembelajaran partisipatorik, dan mengajar yang reaktif (reactive learning). 

Keempat prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut (Budimansyah, 2002: 

8-13). 

a) Prinsip Belajar Siswa Aktif 

Model ini menganut prinsip belajar siswa aktif. Aktifitas siswa 

hampir di seluruh proses pembelajaran, dari mulai fase perencanaan di 

kelas, kegiatan lapangan, dan pelaporan. Dalam fase perencanaan 

aktifitas siswa terlihat pada saat mengidentifikasi masalah dengan 

menggunakan teknik bursa ide (brain storming). Setiap siswa boleh 

menyampaikan masalah yang menarik baginya, tentu saja yang 

berkaitan dengan materi pelajaran. Setelah masalah terkumpul, siswa 

melakukan voting untuk memilih satu masalah untuk kajian kelas. 

Dalam fase kegiatan lapangan, aktifitas siswa lebih tampak. 

Dengan berbagai teknik (misalnya dengan wawancara, pengamatan, 

kuisioner, dan lain-lain) mereka mengumpulkan data dan informasi 

yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi kajian 

kelas mereka. Untuk melengkapi data dan informasi tersebut, mereka 

mengambil foto, membuat sketsa, membuat kliping, bahkan ada 

kalanya mengabadikan peristiwa penting dalan video. 

b) Kelompok Belajar Kooperatif 

Proses pembelajaran PKn juga menerapkan prinsip belajar 

kooperatif, yaitu proses pembelajaran yang berbasis kerjasama. 

Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama antar siswa dan antar 

komponen-komponen lain di sekolah, termasuk kerjasama sekolah 

dengan orang tua siswa dan lembaga terkait. Kerjasama antar siswa 

jelas terlihat pada saat kelas sudah memilih satu masalah untuk bahan 

kajian bersama. 

Dengan komponen-komponen sekolah lainnya juga seringkali 

harus dilakukan kerjasama. Misalnya pada saat para siswa hendak 

mengumpulkan data dan informasi lapangan sepulang dari sekolah, 

bersamaan waktunya dengan jadwal latihan olah raga yang diundur 

atau kunjungan lapangan yang diubah. Kasus seperti itu memerlukan 

kerjasama, walaupun dalam lingkup kecil dan sederhana. Hal serupa 

juga seringkali terjadi dengan pihak keluarga. Orang tua perlu juga 

diberi pemahaman, manakala anaknya pulang agak terlambat dari 

sekolah karena melakukan kunjungan lapangan terlebih dahulu. Sekali 

lagi, dari peristiwa ini pun tampak perlunya kerjasama antara sekolah 

dengan orang tua dalam upaya membangun kesepahaman. 

Kerjasama dengan lembaga terkait diperlukan pada saat para 

siswa merencanakan mengunjungi lembaga tertentu atau meninjau 

suatu kawasan yang menjadi tanggung jawab lembaga tertentu. 
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Misalnya mengunjungi dinas peparkiran, mengunjungi kantor bupati 

atau wali kota untuk mengetahui kebijakan mengenai penertiban 

pedagang kaki lima. Mengamati dampak pembuangan limbah pabrik 

pada suatu kawasan tertentu, dan sebagainya. 

Kegiatan para siswa tentu saja perlu dibekali surat pengantar 

dari kepala sekolah selaku penanggungjawab kegiatan sekolah. 

c) Pembelajaran Partisipatorik 

Selain prinsip pembelajaran di atas, PKn juga menganut prinsip 

dasar pembelajaran partisipatorik, sebab melalui model ini siswa 

belajar sambil melakoni (learning by doing). Salah satu bentuk 

pelakonan itu adalah siswa belajar hidup berdemokrasi. Sebab dalam 

tiap langkah model ini memiliki makna yang ada hubungannya dengan 

praktik hidup berdemokrasi. 

Sebagai contoh pada saat memilih masalah untuk kajian kelas 

memilih makna bahwa siswa dapat mengahargai dan menerima 

pendapat yang didukung suara terbanyak. Pada saat berlangsungnya 

perdebatan, siswa belajar mengemukakan pendapat, mendengarkan 

pendapat orang lain, menyampaikan kritik dan sebaliknya belajar 

menerima kritik, dengan tetap berkepala dingin. Proses ini mendukung 

Adagium yang menyatakan bahwa democracy is not in heredity but 

learning (demokrasi itu tidak diwariskan, tetapi dipelajari dan dialami). 

Oleh karena itu, mengajarkan demokrasi itu harus dalam suasana yang 

demokratis (teaching democracy in and for democracy). Tujuan ini 

hanya dapat dicapai dengan belajar sambil melakoni atau dengan kata 

lain harus menggunakan prinsip belajar partisipatorik. 

d) Mengajar yang reaktif 

Dalam prinsip ini lebih menekankan bagaimana guru 

menciptakan strategi agar murid mempunyai motivasi belajar. Oleh 

karena itu guru memahami situasi sehingga materi pembelajaran 

menarik, tidak membosankan, guru harus mempunyai sensitivitas yang 

tinggi untuk segera mengetahui apakah kegiatan pembelajaran sudah 

membosankan siswa, jika hal ini terjadi maka guru harus segera 

mencari cara untuk menanggulanginya. Inilah tipe guru yang reaktif itu. 

Ciri guru yang reaktif itu diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Menjadikan siswa sebagai pusat kegiatan belajar. 

2) Pembelajaran dimulai dengan hal-hal yang sudah diketahui dan 

dipahami siswa. 

3)  Selalu berupaya membangkitkan motivasi belajar siswa dengan 

membuat materi pelajaran sebagai sesuatu hal yang menarik dan 

berguna bagi kehidupan siswa. 

4) Segera mengenali materi atau metode pembelajaran yang membuat 

siswa bosan. Bila hal ini ditemui, ia segera menanggulanginya. 

 

Menurut Samana (1994: 30) beliau menjelaskan bahwa guru 

professional dituntut memiliki 10 hal, yaitu: 

Peran Pembelajaran Pendidikan..., Anggit Welas Asih, FKIP UMP, 2013



20 

1)  Menguasai bahan ajar. 

2)  Mampu mengelola program belajar mengajar. 

3)  Mampu mengelola kelas. 

4)  Mampu menggunakan media dan sumber pengajaran. 

5)  Menguasai landasan-landasan kependidikan. 

6)  Mampu mengelola interaksi belajar mengajar. 

7)  Mampu menilai prestasi belajar siswa untuk kepentingan 

pengajaran. 

8)  Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan 

penyuluhan. 

9) Mengenal dan mampu ikut menyelenggarakan administrasi  

sekolah. 

10) Memahami prinsip-prinsip penelitian pendidikan dan mampu 

menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan 

pengajaran. 

 

2.  Strategi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Strategi merupakan kumpulan sebuah metode atau cara dalam 

mencapai sesuatu atau dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan metode 

merupakan kumpulan sebuah teknik, dan teknik adalah taktik atau cara 

kerja. Pendekatan (approach) adalah pola/dasar berpikir atau kerangka 

berpikir dalam menghadapi/menyelesaikan/mengerjakan sesuatu. Tentu 

saja pendekatan seseorang akan menentukan strateginya, dan metode serta 

teknik kerja akan ditentukan oleh pilihan strategi orang tersebut (Djahiri, 

1985:28). 

 

Menurut Sudjana (1989 : 147), strategi mengajar adalah “tindakan 

guru melaksanakan rencana mengajar, artinya usaha guru dalam 

menggunakan beberapa variabel pengajaran (tujuan, bahan, metode dan 

alat, serta evaluasi) agar dapat mempengaruhi para siswa mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan”. Dengan demikian, strategi mengajar pada dasarnya 

adalah tindakan nyata dari guru atau praktek guru melaksanakan 

pengajaran melalui cara tertentu yang dinilai lebih efektif dan lebih efisien. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran merupakan cara-cara, ilmu, maupun rencana pembelajaran 

akan dilakukan oleh pengajar dalam proses belajar mengajarnya untuk 

Peran Pembelajaran Pendidikan..., Anggit Welas Asih, FKIP UMP, 2013



21 

mencapai tujuan pembelajaran dengan baik dan maksimal. 

Djahiri (CICED, 1999:6) mengemukakan strategi pembelajaran 

yang hendaknya dilakukan guru adalah sebagai berikut: 

a.  Membina dan menciptakan keteladanan, baik fisik dan material (tata 

dan aksesoris kelas/sekolah), kondisional (suasana proses KBM) 

maupun personal (guru, pimpinan sekolah dan tokoh unggulan). 

b. Membiasakan/melakukan atau mempraktekkan apa yang diajarkan 

mulai di kelas, sekolah, rumah dan lingkungan belajar. 

c. Memotivasi minat, gairah untuk melibatkan dalam proses belajar, 

untuk kaji lanjutannya dan mencobakan serta membiasakannya. 

Strategi yang seperti itu dilaksanakan melalui berbagai metode 

seperti ceramah bervariasi, tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah 

(problem solving), bermain peran, simulasi, inkuiri, VCT, portofolio, dan 

sebagainya. 

5. Materi Pembelajaran  

Materi pembelajaran merupakan substansi yang akan disampaikan 

dalam proses pembelajaran (Djamarah dan zain, 2002: 50). Guru 

mempunyai tugas yang penting dalam mengembangkan dan memperkaya 

meteri pembelajaran, karena hal tersebut merupakan salah satu faktor 

penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam menetapkan materi pembelajaran, yaitu: 

1) Materi pembelajaran hendaknya sesuai dengan kompetensi, yang ingin 

dicapai. 

2) Materi pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan siswa pada umumnya. 

3)  Materi pembelajaran hendaknya terorganisasi secara sistematik dan 
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berkesinambungan. 

4)  Materi pembelajaran hendaknya mencakup hal-hal yang bersifat 

tekstual maupun kontekstual (Djamarah dan  Zain, 2002: 51). 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka materi pembelajaran PKn harus 

berdasarkan pada kompetensi yang ingin dicapai. Materi yang dibelajarkan 

harus bermakna bagi siswa dan merupakan hal yang benar-benar penting, 

baik dilihat dari kompetensi yang ingin dicapai maupum fungsinya untuk 

menentukan materi pada proses pembelajaran selanjutnya. 

6.  Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran menurut Riyanto (Tukiran Taniredja, dkk. 

2011 : 1) adalah “seperangkat komponen yang telah dikombinasikan 

secara optimal untuk kualitas pembelajaran”. Sedangkan Djahiri (1985: 

28) mengungkapkan bahwa metode “adalah sejumlah teknik adalah taktik 

atau cara kerja”, Akhmad Sudrajad (2008) juga memberikan pengertian 

bahwa “metode pembelajaran sebagai cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan 

nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran”. Terdapat 

beberapa metode dalam pembelajaran PKn yang dikemukakan Djahiri 

(1985: 36), antara lain: 

a) Ceramah (lecturing) 

Pada umumnya metode pembelajaran memerlukan ceramah, sehingga 

tidaklah benar pemyataan bahwa metode ini jelek dan harus dibuang. 

Akan tetapi, yang harus dihindari adalah penggunaan metode ceramah 

selama satu jam pelajaran penuh terus menerus dengan memakai pola 

ceramah murni yang naratif, monoton dan bersifat normatif imperatif. 

Beberapa keunggulan dari metode ceramah, antara lain: 

1)  Setiap orang memiliki potensi dan kemahiran untuk ceramah (lepas 

dari benar-salah). 
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2) Merupakan kiprah umum bahkan “membudaya” di kalangan 

perguruan/sekolah. 

3) Bersifat praktis, mudah, murah dan cepat menyampaikan substansi 

sehingga target waktu bisa dikejar. 

4) Mampu menyelaraskan ketimpangan waktu dengan banyaknya 

bahan. 

5)  Tidak membutuhkan persiapan pengembangan media. 

6) Mampu mengungkap dan mengklarifikasi isi atau pesan dalam 

bahasa yang komunikatif dan cepat. Hampir semua hal mampu 

diungkap secara verbal. 

7)  Mampu menguasai kelas dalam ukuran bagaimanapun juga. 

8)  Bila ada kekeliruan bisa segera diperbaiki. 

9)  Sejumlah hasil pengiring yang dapat dihasilkan dari metode ini 

adalah: 

a) Melatih daya tangkap dan analisis ucapan orang lain. 

b)  Latihan sosial untuk tatap muka dan etika dengan bicara. 

10) Mampu mengangkat hal yang tidak ada dalam buku atau belum 

diungkap sumber atau pihak lain. 

Sedangkan kelebihan metode ceramah menurut Taniredja, dkk 

(2011:45) adalah: 

1) Cepat untuk menyampaikan informasi. 

2) Dapat menyampaikan informasi dalam jumlah banyak dengan 

waktu singkat kepada sejumlah besar pendengar. 

Kelemahan metode ceramah antara lain: 

1)  Bisa menimbulkan pembelajaran yang tidak sistematis. 

2) Karena adanya keterbatasan daya dengar manusia, maka dapat 

menyebabkan pembelajaran yang melelahkan, membosankan dan 

mengantuk. 

3)  "Melanggar" kemampuan daya belajar manusia, karena tidak 

semua siswa mampu menyimak dan menangkap 'pesan lisan' serta 

menulisnya dengan cepat. 

4)  Kecepatan dan intonasi suara guru yang tidak teratur menyebabkan 

hilangnya kesempatan siswa untuk berpikir, bereaksi dan 

berekspresi. 

5)  Ceramah murni yang menyamaratakan semua siswa adalah salah 

satu penyebab lahirnya ketimpangan daya serap siswa. 

 

b) Ekspositorik 

Ekspositorik berasal dari kata `ekspose' yang berarti 

menunjukkan, memperagakan dan atau memperlihatkan. Metode 
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belajar ekspositori adalah metode belajar yang memperagakan sesuatu 

untuk menciptakan KBM yang terarah dan terkendali menuju target 

sasaran guru atau pengajar. 

c) Metode Pengajaran Konsep (teaching konsep) 

Sebelum menggunakan metode pengajaran konsep, seorang 

pengajar terlebih dahulu harus memahami pengertian data dan fakta. 

Djahiri (1995/1996) mengungkapkan bahwa: 

1)  Data adalah reality yang ada, kejadian, atau hal baik fisik-non fisik, 

materiil-immateriil, dan personal-kondisional. 

2) Fakta adalah sejumlah data yang memiliki keterkaitan menunjuk 

kepada suatu konsep. 

3) Konsep adalah label/nama/istilah yang merupakan rangkaian 

sejumlah fakta menuju suatu pengertian/makna isi pesan dan atau 

fungsi peran atau harga/nilai. Jadi, konsep merupakan sesuatu yang 

memiliki ciri esensial tertentu. 

d) Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab ini dianggap memiliki kadar CBSA yang 

tinggi, karena pertanyaan akan menggugah dan mengundang potensi 

diri siswa. 

e) Partisipatori 

Partisipatori sebagai metode dalam kegiatan belajar mengajar, 

membelajarkan siswa mengenai kehidupan atau kegiatan nyata 

ataupun yang simulatif. Sarana untuk berpartisipatorik adalah 

kehidupan keluarga atau masyarakat, instansi kedinasan atau 

kemasyarakatan, laboratorium, atau pusat modeling. Jenis 
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partisipatorik antara lain studi lapangan, kegiatan bakti sosial, magang, 

modeling atau simulasi, dan studi proyek. 

f) Diskusi dan Kelompok Belajar 

Ciri khas dari diskusi sebagai pola kegiatan belajar mengajar 

yakni demokratis. Metode diskusi mengundang dan melibatkan banyak 

orang serta tidak ada dominasi seseorang, memiliki indicator CBSA 

yang tinggi karena meminta daya analisis dan evaluatif terhadap 

masalah yang dilontarkan atau tanggapan dan sanggahan terhadap 

orang lain. Djahiri (1995/1996: 53) mengungkapkan bahwa diskusi 

adalah kegiatan belajar siswa dialogistik sacara intra potensi diri antar 

potensi orang lain serta potensi dunia keilmuan dan kehidupan. 

Ciri esensial dari diskusi antara lain: 

1)  Adanya proses dialogistik, yakni interaksi antara struktur kognitif 

dengan afektif dan psikomotor, antara potensi diri kita dengan 

orang lain atau dengan dunia nyata serta keilmuan. 

2)  Adanya sharing ideas (pertukaran pikiran/pendapat, 

berargumentasi yang benar dan memiliki landasan), ada proses 

bereproduksi dan berekspresi. 

3)  Adanya arahan inkuiri/mencari/meneliti dan mendapatkan sesuatu. 

4)  Adanya proses sosialisasi diri. 

Bentuk-bentuk diskusi menurut Djahiri (1995/1996:58) antara lain: 

1) Diskusi kelas 

2) Diskusi kelompok 

3) Diskusi panel 
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4) Seminar 

5)  Lokakarya 

6)  Diskusi penjaring 

Kelompok belajar adalah kelompok sejumlah siswa untuk 

melakukan kegiatan belajar bersama secara terarah dan teratur. Djahiri 

(1995/1996: 20) mengemukakan bahwa “kelompok belajar yang sesuai 

dengan pembelajaran PKn adalah kelompok belajar kooperatif”. 

Kelompok belajar kooperatif merupakan perpaduan antara 

kelompok belajar dan pola kegiatan kooperatif. Kooperatif di sini ialah 

kebersamaan dan kesetiakawanan sosial yang tinggi. Kelompok belajar 

kooperatif merupakan kegiatan belajar yang dapat menciptakan 

persaingan yang sehat, artinya tidak mendidik siswa untuk bersifat 

individualis. 

g) Metode Inkuiri dan Pemecahan masalah 

Kedua metode ini pada dasarnya sama, tetapi dalam metode 

pemecahan masalah hanya sampai pada proses penentuan alternatif 

pemecahan/keputusan, sedangkan dalam inkuiri sampai pada tahapan 

penetapan yang terbaik. 

Keunggulan kedua metode ini menurut Djahiri (1995/1996: 58) antara 

lain: 

1) Meningkatkan keterampilan dan kualitas hasil belajar. 

2) Menuntun siswa akrab dengan kehidupan nyata. 

3) Membakukan kemahiran analisis dan argumentasi rasional/ 
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berlandas. 

4)  Mensosialisasikan siswa. 

5)  Mendayagunakan aneka sumber dan lingkungan belajar. 

Jenis inkuiri ini adalah inkuiri sederhana, lengkap dan nilai. 

Inkuiri sederhana tidak memerlukan keseluruhan proses dilaksanakan, 

hanya hakekat dasarnya saja yakni mengkaji, mencari, dan 

menentukan pilihan. Inkuiri yang lengkap merupakan metode khusus 

yang langkah dan prosesnya telah baku, sedangkan inkuiri nilai adalah 

pola inkuiri sederhana yang fokus substansinya pada nilai moral. 

5. Media Pembelajaran 

Kata "media" berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata "medium", yang secara harifah berarti "perantara atau 

pengantar". Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur 

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

Sedangkan media pembelajaran menurut Shofyan (2010) merupa

 kan "segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran agar 

dapat merangsang pikiran, perasaan, minat dan perhatian siswa sehingga 

proses interaksi komunikasi eduksi antara guru (atau pembuat media) dan 

siswa dapat berlangsung secara tepat dan berdayaguna". 

Media pengajaran harus dibedakan dengan sumber pengajaran. 

Djahiri (1995/1996: 31) mengemukakan bahwa sumber pembelajaran 

merupakan tempat di mana butir mata pelajaran dan media bisa dilihat, 

diperoleh dan dikaji seperti buku, perpustakaan, media cetak, kehidupan 
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nyata, dan lain-lain. Sedangkan media pembelajaran lebih diutamakan 

pada fungsi dan perannya. 

Djahiri (1995/1996) mengemukakan bahwa dengan adanya media 

pembelajaran diharapkan dapat berperan untuk: 

1)  Menjadi fasilitator proses Kegiatan Belajar siswa dan peningkatan 

Hasil Belajar Real. 

2)  Meningkatkan kadar proses CBSA atau proses Kegiatan Mengajar 

Guru interaktif-reakfif. 

3)  Meningkatkan motivasi belajar atau suasana belajar yang baik. 

4) Meringankan beban tugas guru tanpa mengurangi kelancaran dan 

keberhasilan pengajaran. 

5)  Meningkatkan proses KBM secara efektif, efisien dan optimal. 

6)  Menyegarkan KBM. 

Jenis dan bentuk media yang ditemukan oleh Djamarah dan Zain 

(2010 : 124 – 126) antara lain: 

a. Dilihat dari Jenisnya, media dibagi kedalam: 

1) Media Auditif 

Media Auditif adalah media yang hanya mengandalkan 

kemampuan suara saja, seperti radio, cassette recorder, piringan 

hitam. Media ini tidak cocok untuk orang tuli atau yang 

mempunyai kelainan pedengaran. 

2) Media Visual 

Media Visual adalah media yang hanya mengandalkan indera 
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penglihatan. Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam 

seperti film strip (film rangkai), slides (film bingkai) foto, gambar 

atau lukisan, dan cetakan. Adapula media visual yang 

menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu, 

dan film kartun. 

3)  Media Audiovisual 

Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan 

unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih 

baik, karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. 

Media ini dibagi kedalam: 

a) Audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan 

gambar diam seperti film bingkai suara (sound slides), film 

rangkai suara, dan cetak suara. 

b) Audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur 

suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video-

cassatte. 

Pembagian lain dari media ini adalah: 

a)  Audiovisual murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur 

gambar berasal dari satu sumber seperti film video-cassatte, 

dan 

b) Audiovisual tidak murni, yaitu yang unsur suara dan unsur 

gambamya berasal dari sumber yang berbeda, misalnya film 

bingkai suara yang unsur gambarnya bersumber dari slides 
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projector dan unsur suaranya bersumber dari tape recorder. 

Contoh lainnya adalah film strip suara dan cetak 

b. Dilihat dan Daya Liputnya, media dibagi dalam: 

1) Media dengan Daya Liput Luas dan Serentak 

Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta 

dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu 

yang sama. Contoh: radio dan televisi. 

2) Batas oleh Ruang Media dengan Daya Liput yang Terbatas oleh 

Ruang dan Tempat. 

Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat 

yang khusus seperti film, sound slide, film rangkai yang harus 

menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. 

3)  Media untuk Pengajaran Individual 

Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri. Yang 

termasuk media ini adalah modul berprograrn dan pengajaran 

melalui komputer. 

c. Dilihat dari Bahasa Pembuatannya, media dibagi dalam: 

1) Media Sederhana 

Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah, 

cara pembuatnnya mudah dan penggunaannya tidak sulit. 

2)  Media Kompleks 

Media ini adalah media yang bahan dan alat pembuatannya sulit 

diperoleh dan mahal harganya, sulit membuatnya dan 
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penggunaannya memerlukan ketrampilan yang memadahi. 

Penggunaan media ini harusnya menjadi pertimbangan guru ketika 

akan memilih dan menggunakan media yang tepat untuk digunakan 

dalam pengajaran. 

6. Sumber Belajar 

Menurut Winataputra dan Ardiwinata (Djamarah dan Zain, 

2010:48) sumber belajar adalah sebagai "sesuatu yang dapat dipergunakan 

sebagai tempat dimana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar 

seseorang". Dengan demikian, sumber belajar juga diartikan sebagai 

segala tempat atau lingkungan sekitar, benda, dan orang yang mengandung 

informasi dapat digunakan sebagai wahana peserta didik untuk melakukan 

proses perubahan tingkah laku. 

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

sumber-sumber belajar itu adalah: 

a.  Manusia (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat). 

b.  Buku/Perpustakaan. 

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

d. Dalam Lingkungan. 

e. Alat pengajaran (buku pelajaran, peta, gambar, kaset, tape, pagan tulis, 

kapur, spidol dan lain-lain). 

f.  Museum (tempat penyimpanan benda-benda kuno). 

Sumber belajar akan menjadi bermakna bagi peserta didik maupun 

guru apabila sumber belajar diorganisir melalui satu rancangan yang 
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memungkinkan seseorang dapat memanfaatkan sumber belajar. 

7. Evaluasi Pembelajaran 

Menurut Wand and Brown (Djamarah dan Zain, 2010: 50), 

evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai 

dari sesuatu. Berkaitan dengan evaluasi pembelajaran, evaluasi dilakuakn 

pada kegiatan akhir dalam bentuk refleksi dan praktek pembelajaran. 

Dalam mengevaluasi pembelajaran guru sebaiknya mengadakan berbagai 

macam penilaian. Mulai dari ulangan harian, ulangan tengah semester dan 

ulangan akhir semester. 

Pasaribu dan Simanjuntak (Djamarah dan Zain, 2010 : 50-51), 

menegaskan bahwa tujuan evaluasi dapat dilihat dari dua segi yaitu: 

a.  Tujuan umum dari evaluasi adalah: 

1)  Mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan murid 

dalam mencapai tujuan yang diharapkan. 

2) Memungkinkan pendidik/guru menilai aktivitas/pengalaman yang 

didapat. 

3)  Menilai metode mengajar yang dipergunakan. 

b.  Tujuan khusus dari evaluasi adalah: 

1) Merangsang kegiatan siswa 

2)  Menemukan sebab-sebab kemajuan atau kegagalan 

3) Memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, 

perkembangan dan bakat siswa yang bersangkutan. 
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D. Tinjauan Tentang Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition) 

1. Definisi Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition) 

Dalam Pendidikan Kewarganegaraan mencakup tiga komponen, 

yaitu civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan), civic skills 

(ketrampilan kewarganegaraan), civic disposition (watak 

kewarganegaraan). Komponen pertama, civic knowledge “berkaitan 

dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya deketahui oleh warga 

negara” (Branson, 1999 : 8). Aspek ini menyangkut kemampuan 

akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep 

politik, hukum dan moral. Keduan, civic skills meliputi ketrampilan 

intelektual (intelectual skills) dan ketrampilan berpartisipasi (participatory 

skills) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, civic disposition 

(watak kewarganegaraan), komponen ini sesungguhnya merupakan 

dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

Dimensi watak kewarganegaraan dapat dipandang sebagai “muara” 

dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan 

visi, misi, dan tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, 

karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi 

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

Watak, karakter dan sikap adalah tiga hal yang pasti dimiliki 

manusia. Watak dapat diartikan dalam arti psikologis dan etis, dalam arti 

psikologis, watak adalah sifat-sifat yang demikian nampak dan yang 

seolah-olah mewakili pribadinya. Sedangkan dalam arti etis, watak harus 
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mengenai nilai-nilai yang baik dan menunjukan sifat-sifat yang selalu 

dapat dipercaya, sehingga orang yang berwatak itu menunujukan sifat 

mempunyai pendirian yang teguh, baik, terpuji dan dapat dipercaya. 

Karakter bisa digambarkan sebagai sifat manusia pada umumnya dimana 

manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor 

kehidupannya sendiri. Sikap adalah perasaan seseorang tentang obyek, 

aktivitas, peristiwa dan orang lain. Perasaan ini menjadi konsep yang 

merepresentasikan suka atau tidak sukanya (positif, negatif, atau netral) 

seseorang pada sesuatu (Arif, 2009). 

Watak Kewarganegaraan (civic disposition) dimaksud oleh (Arif , 

2009) adalah “ ...those attitudes and habit of mind of the citizen that are 

conducive to the healthy functioning and common good of the democratic 

system” atau sikap dan kebiasaan berfikir warga negara yang menopang 

berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum 

dari sistem demokrasi. Secara konseptual, civic disposition mencakup 

sejumlah karakteristik kepribadian, yakni: “civility (respect and civil 

discourse), individual responsibility, self-discipline, civic-mindedness, 

open-mindednes (openness, skepticism, recognition of ambigity), 

compromise (conflict of principles, compassion, generosity, and loyalty to 

the nation and its principles”(Arif, 2009). Maksud semua itu adalah 

kesopanan yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi, 

tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, 

keterbukaan pikiran yang mencakup keterbukaan, skeptisisme, pengenalan 

terhadap kemenduaan, sikap kompromi, yang mencakup prinsip-prinsip 
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konflik dan batas-batas kompromi, toleransi pada keragaman, kesabaran 

dan keajekan, keharuan kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa 

segala prinsipnya. 

(Arif, 2009) menegaskan bahwa civic disposition mengisyaratkan 

pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan 

pengembangan demokrasi konstitusional. Watak kewarganegaraan 

sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan 

sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di 

rumah, sekolah, komunitas,organisasi-organisasi civil society. 

Pengalaman-pengalaman demikian hendaknya membangkitkan 

pemahaman bahwasanya demokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan 

mandiri yang bertanggung jawab dari tiap individu. Karakter privat seperti 

bertanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat 

dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik 

juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, 

mengindahkan aturan main (rule of law), berpikir kritis, dan kemauan 

untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter 

yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan dengan sukses. 

Pentingnya watak kenegaraan ini jarang sekali ditegaskan. 

Karakter publik dan privat yang mendasari demokrasi, dalam jangka 

panjang, mungkin lebih merupakan dampak dari pengetahuan atau 

kecakapan yang dikuasai warga negara. Hakim Learned Hand dalam 

pidatonya di New York pada tahun 1994 mengungkapkan pentingnya 
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watak kewarganegaraan dalam kata-kata yang sekarang menjadi amat 

popular yaitu: 

Liberty lies in the hearts of men and women; whwn it dies there, no 

constitution, no law, no court can save it; no constitution, no law, no court 

can even do much to help it. While it lies there, it needs no constitution, no 

law, no court to save it” (Arif, 2009). Kebebasan terletak pada hati 

manusia,baik pria maupun wanita. Bila ia sirna maka tak ada konstitusi, 

hukum, dan pengadilan yang dapat menyelamatkan. Bahkan konstitusi, 

hukum, dan pengadilan tak dapat berbuat apa-apa. Namun bila ia masih 

disana, maka tak diperlukan lagi konstitusi, hukum, dan pengadilan untuk 

menjaganya. 

(http://beahaqiarif.wordpress.com/2009/10/08/). 

2. Watak Kewarganegaraan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan 

Karakter adalah sifat pribadi yang relatif stabil pada diri individu 

yang menjadi landasan bagi penampilan perilaku dalam standar nilai dan 

norma yang tinggi. Karakter berbasis pada nilai dan norma (Prayitno dan 

Belferik Manullang, 2010). 

 Ada tujuh nilai-nilai standard yang memandu perilaku seseorang, 

dalam hal : (1) isu sosial, (2) kecenderungan arah ideologi religius atau 

politis, (3) memandu diri sendiri, (4) sebagai standard untuk evaluasi diri 

dan orang lain, (5) sebagai dasar perbandingan kemampuan dan 

kesusilaan, (6) sebagai standar untuk membujuk dan mempengaruhi orang 

lain, dan (7) sebagai standar merasionalkan sesuatu hal (dapat diterima 

atau tak dapat diterima), sikap dan tindakan melindungi, memelihara, dan 
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tentang mengagumi sesuatu/seseorang atau diri sendiri (Josephson 

Institute of Ethics, 2008). 

Menurut Buchori (2007), pendidikan karakter seharusnya 

membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan 

nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata. 

Permasalahan pendidikan karakter yang selama ini ada di SMK perlu 

segera dikaji, dan dicari altenatif-alternatif solusinya, serta perlu 

dikembangkannya secara lebih operasional sehingga mudah 

diimplementasikan di sekolah.  

Jamaludin (2011) mengemukakan keberhasilan program 

pendidikan karakter dapat diketahui melalui pencapaian indikator oleh 

peserta didik sebagaimana tercantum dalam Standar Kompetensi Lulusan 

SMK, yang antara lain meliputi sebagai berikut:  

1) Dapat menjadi lulusan yang mampu bersaing, dan dapat menjadi 

pekerja teknologi tingkat menengah  

2)   Memiliki jiwa kewirausahaan, bahkan dapat melakukan wirausaha 

3)   Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap 

perkembangan remaja; 

4)   Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri; 

5)   Menunjukkan sikap percaya diri; 

6)   Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang 

lebih luas; 

7)   Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan 

sosial ekonomi dalam lingkup nasional; 
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8)   Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan 

sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif; 

9)   Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif; 

10) Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya; 

11) Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari; 

12) Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab; 

13) Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam negara 

kesatuan Republik Indonesia; 

14) Menghargai karya seni dan budaya nasional; 

15) Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya; 

16) Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan 

waktu luang dengan baik; 

17) Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun; 

18) Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di 

masyarakat; Menghargai adanya perbedaan pendapat; 

3. Nilai-Nilai Pembentuk Karakter atau Watak Kewarganegaraan (Civic 

Disposition) 

Satuan pendidikan sebenarnya selama ini sudah mengembangkan 

dan melaksanakan nilai-nilai pembentuk karakter melalui program 

operasional satuan pendidikan masing-masing. Hal ini merupakan 
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prakondisi pendidikan karakter pada satuan pendidikan yang untuk 

selanjutnya pada saat ini diperkuat dengan 18 nilai hasil kajian empirik 

Pusat Kurikulum. Nilai prakondisi (the existing values) yang dimaksud 

antara lain takwa, bersih, rapih, nyaman, dan santun. 

Dalam rangka lebih memperkuat pelaksaan pendidikan karakter 

telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, 

dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, 

Kerja keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat 

Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi, Bersahabat atau 

Komunikatif, Cinta Damai, Gemar Membaca, Peduli Lingkungan, Peduli 

Sosial, dan Tanggung Jawab (Pusat Kurikulum, 2009). 

a. Nilai-Nilai Karakter dalam Pembelajaran 

Berikut ini nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan oleh 

guru: 

 

Nilai-nilai Luhur dan Perilaku Berkarakter (Sumber : Tim 

Pendidikan Karakter Kemendiknas, 2010) 

Nilai-nilai 

luhur dan 

pemikiran 

berkarakter 

olah 

hati 

olah 

pikir 

olah 

rasa 

olah 

badan 
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b. Jenis karakter dalam proses pendidikan 

Terdapat empat jenis karakter yang selama ini dilaksanakan dalam 

proses pendidikan, yaitu sebagai berikut: 

1) Pendidikan karakter berbasis nilai budaya, antara yang merupakan 

kebenenaran wahyu  Tuhan (konservasi moral). 

2) Pendidikan karakter berbasis budaya, antara lain yang berupa budi 

pekerti, pancasila,apresasi sastra, keteladanan tokoh-tokoh sejarah 

dan para pemimpin bangsa (konservasi lingkungan). 

3) Pendidikan karakter berbasis lingkungan (konservasi lingkungan). 

4) Pendidikan karakter berbasis potensi diri, yaitu sikap pribadi, hasil 

proses kesadaran pemberdayaan potensi dari yang diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan (konservasi humanis). 

4. Karakter Yang Ideal 

Karakter yang paling ideal adalah intelektual profetik. Adapun seorang 

yang dikatakan sebagai intelektual profetik memiliki karakter sebagai 

berikut : 

a. Sadar sebagai makhluk ciptaan Tuhan  

Sadar sebagai makhluk muncul ketika ia mampu memahami 

keberadaan dirinya, alam sekitar, dan Tuhan Yang Maha Esa. 

Konsepsi ini dibangun dari nilai-nilai tarnsendental. 

b. Cinta Tuhan  

Orang yang sadar akan keberadaan Tuhan menyakini bahwa ia tidak 

dapat  melakukan apapun tanpa kehendak Tuhan. Oleh karenya 

memunculkan rada cinta kepada Tuhan. Orang yang cinta Tuhan akan 

menjalani apapun perintah dan menjauhi larangan-Nya. 

c. Bermoral  

Jujur, saling menghormati, tidak sombong, suka membantu, dan 

sejenisnya merupakan turunan dari manusia yang bermoral. 
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d. Bijaksana 

Karakter ini muncul karena keluasan wawasan seseorang. Dengan 

keluasan wawasan, ia akan melihat banyaknya perbedaan yang mampu 

diambil sebagai kekuatan. Karakter bijaksana ini dapat terbentuk dari 

adanya penanaman nilai-nilai kebinekaan.  

e. Pembelajar sejati 

Untuk dapat memiliki wawasan yang luas, seseorang harus senantiasa 

belajar. Seorang pembelajar sehati pada dasarnya dimotivasi oleh 

adanya pemahaman akan luasnya ilmu Tuhan (nilai tarnsendesi). 

Selain itu juga, dengan penanaman nilai kebhinekaan ia akan semakin 

bersemangat untuk mengambil kekuatan dari sekian banyak perbedaan.  

f. Mandiri 

Karakter ini muncul dari penanaman nilai-nilai humanisasi dan liberasi. 

Dengan pemahaman bahwa tiap manusia dan bangsa memiliki potensi 

dan sama-sama subjek kehidupan maka ia tidak akan membenarkan 

adanya penindasan sesama manusia. Darinya akan memunculkan sikap 

mandiri sebagai bangsa. 

g. Kontributif 

Kontributif merupakan cermin seorang pemimpin. (Muslich,2011:76-

77). 
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