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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

A. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

1. Pengertian Peran 

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan 

karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki 

kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan 

berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat 

yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya 

interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan 

bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran 

merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila 

seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu 

peranan(Miftah Toha, 2011:3). 

2. Pengertian Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

belajar. Dalam hal ini belajar mempunyai arti yaitu suatu aktivitas 

mental atau psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap (Menurut W.S 

Winkel dalam MKDK IKIP, 1996:2). Sedangkan pembelajaran 

MKDK IKIP (1996:10): 

“Mempunyai arti usaha sadar guru untuk membantu siswa agar 

mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya”. 
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Pendapat Syaiful Sagala (2011:61): 

“Menjelaskan bahwa pembelajaran ialah membelajarkan siswa 

menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan 

proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru 

sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik 

atau murid”. 

 

Konsep pembelajaran menurut Corey (Syaiful Sagala, 2011:61): 

 

‘Adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara 

sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah 

laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus untuk menghasilkan 

respons terhadap situasi tertentu, pembelajaran merupakan subset 

khusus dari pendidikan’.  

 

Proses pembelajaran pada awalnya meminta guru untuk 

mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa meliputi 

kemampuan dasarnya, motivasinya, latar belakang akademisnya, latar 

belakang sosial ekonominya, dan lain sebagainya. Kesiapan guru untuk 

mengenal karakteristik siswa dalam pembelajaran merupakan modal 

utama penyampaian bahan ajar dan menjadi indikator suksesnya 

pelaksanaan pembelajaran. 

Pembelajaran menurut Dimyati dan Mudjiono,1999:279 (Syaiful 

Sagala 2011:62): 

 

  ‘Adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain 

instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang 

menekankan pada penyediaan sumber belajar’. 

 

Dilihat dari pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan proses belajar yang dibangun oleh guru 

untuk mengembangkan kreatifitas berfikir yang dapat meningkatkan 

kemampuan berfikir siswa secara aktif, sebagai upaya meningkatakan 

penguasan yang baik terhadap materi pelajaran. 
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3. Ciri-ciri Pembelajaran 

Dari berbagai pengertian pembelajaran yang telah dikemukakan 

di atas kita dapat mengidentifikasi beberapa ciri pembelajaran (MKDK 

IKIP, 1996:11), yaitu : 

a. Pembelajaran merupakan upaya sadar dan disengaja. 

b. Pembelajaran merupakan pemberian bantuan yang 

memungkinkan siswa dapat belajar. Dalam hal ini, guru harus 

menganggap siswa sebagai individu yang mempunyai unsur-

unsur dinamis yang dapat berkembang bila disediakan kondisi 

yang menunjang. Jadi status guru tidak mutlak menentukan apa 

dan bagaimana peserta didik harus belajar. 

c. Pembelajaran lebih menekan pada pengaktifan siswa, karena yang 

belajar adalah siswa bukan guru. 

4. Tujuan Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang mempunyai 

tujuan(MKDK IKIP, 1996:12): 

“Tujuan ini harus searah dengan tujuan belajar peserta didik. 

Tujuan belajar siswa ialah mencapai perkembangan optimal, yang 

meliputi aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan 

demikian tujuan pembelajaran juga adalah agar siswa mencapai 

perkembangan optimal dalam ketiga aspek tersebut”. 

5. Unsur-unsur Dinamis dalam Pembelajaran 

Dapat dikatakan unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran 

(MKDK IKIP, 1996:12): 

“Berhubungan dengan masalah motivasi dan upaya 

menimbulkan motivasi belajar pada siswa, masalah bahan pelajaran 

dan upaya penyediaannya, masalah suasana belajar dan upaya 
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pengembangannya, masalah kondisi siswa yang belajar dan upaya 

penyiapan dan penguatannya”.  

 

Kelima unsur-unsur ini bersifat dinamis, karena kondisinya 

dapat berubah-ubah. Pada suatu ketika kondisi unsur tersebut 

menunjang proses pembelajaran, namun pada saat lain tidak menunjang 

atau bahkan menghambat proses pembelajaran. 

6. Strategi Pembelajaran 

Menurut Kemp (Sanjaya, 2008 dalam Kokom, 2013:55) 

mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya 

dengan mengutip pemikiran J.R. David (Sanjaya, 2008 dalam Kokom, 

2013:55) menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajran terkandung 

makna perencanaan. Artinya, bahwa strategii pada dasarnya masih 

bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil 

dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. 

7. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan 

secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran 

merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, 

metode, dan teknik pembelajaran (Kokom, 2013:57). 
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8. Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran (Kokom, 2013:54) dapat diartikan 

sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses 

pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tetang terjadinya suatu 

proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, 

menginspirasi, menguatkan, dan melatari pendekatannya, terdapat dua 

jenis pendekatan pembelajaran, yaitu (1) pendekatan pembelajaran yang 

berorientasi atau berpusat pada siswa(student centered approach) dan 

(2) pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru 

(teacher centered approach). 

9. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang 

digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun 

dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Terdapat metode pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, diantaranya: 

ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman 

lapangan, debat dan sebagainya(Kokom, 2013:56). 

10. Teknik Pembelajaran 

Menurut Kokom (2013:56) berpendapat bahwa teknik 

pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang 

dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, 

penggunaan metode ceramah dalam kelas dengan siswa yang relatif 

banyak membutuhkan teknik tersendiri tentunya beda dengan ceramah 

Peran Pembelajaran Pendidikan …,  Zulfati Asmarina, FKIP UMP, 2015



18 
 

 

dengan siswa yang relatif sedikit. Dalam hal ini, guru pun dapat 

berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. 

11. Taktik Pembelajaran 

Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam 

melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya 

individual. Misalkan, terdapat dua orang sama-sama menggunakan 

metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik 

yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung 

diselingi denga humor karena memang dia memiliki sense of humor 

yang tinggi, sementara yang satu kurang memiliki sense of humor, 

tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia 

memang sangat menguasai bidang itu. Dalam gaya pembelajaran akan 

tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru yang 

bersangkutan. Dalam taktik ini. pembelajaran akan menjadi sebuah 

ilmu sekaligus juga seni (kiat) (Kokom, 2013:56-57). 

B. Hakekat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

1. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Menurut Permendikbud No. 58 (2014:217),  

“Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu muatan 

kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang-Undang  

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 

Penjelasan Pasal 37 “... dimaksudkan untuk membentuk peserta 

didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta 

tanah air”.  

 

Berdasarkan rumusan tersebut, telah dikembangkan Mata 

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang 
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diharapkan dapat menjadi wahana edukatif dalam mengembangkan 

peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta 

tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal 

Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk 

mengakomodasikan perkembangan baru  dan perwujudan pendidikan 

sebagai proses pencerdasan kehidupan bangsa dalam arti utuh dan luas, 

maka substansi dan nama mata pelajaran yang sebelumnya Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) dikemas dalam Kurikulum 2013 menjadi mata 

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). 

Perubahan tersebut didasarkan pada sejumlah masukan 

penyempurnaan pembelajaran PKn menjadi PPKn yang mengemuka 

dalam lima tahun terakhir, antara lain: (1) secara substansial, PKn 

terkesan lebih dominan bermuatan ketatanegaraan sehingga muatan 

nilai dan moral Pancasila kurang mendapat aksentuasi yang 

proporsional; (2) secara metodologis, ada kecenderungan pembelajaran 

yang mengutamakan pengembangan ranah sikap (afektif), ranah 

pengetahuan (kognitif), pengembangan ranah keterampilan 

(psikomotorik) belum dikembangkan secara optimal dan utuh (koheren) 

(Permendikbud No.58, 2014:221). 
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2. Karakteristik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Mata pelajaran PPKn dalam Kurikulum 2013, secara utuh 

memiliki karakteristik sebagai berikut (Permendikbud No.58, 

2014:221): 

a. Nama mata pelajaran yang semula Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn) telah diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn). 

b. Mata pelajaran PPKn berfungsi sebagai mata pelajaran yang 

memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan 

karakter. 

c. Kompetensi Dasar (KD) PPKn dalam bingkai kompetensi inti (KI) 

yang secara psikologis-pedagogis menjadi pengintergrasi 

kompetensi peserta didik secara utuh dan koheren dengan 

penanaman, pengembangan, dan/atau penguatan nilai dan moral 

Pancasila, nilai dan norma UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika; serta wawasan 

dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

d. Pendekatan pembelajaran berbasis proses keilmuan (scientific 

approach) yang dipersyaratkan dalam kurilukum 2013 memusatkan 

perhatian pada proses pembangunan pengetahuan (KI-3, 

keterampilan (KI–4), sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) 

melalui transformasi pengalaman empirik dan pemaknaan 

konseptual. Pendekatan tesebut memiliki langkah generik sebagai 

berikut:  
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1) Mengamati (observing) 

2) Menanya (questioning) 

3) Mengumpulkan Informasi (exploring) 

                   4) Menalar/mengasosiasi (associating) 

5) Mengomunikasikan (communicating) 

3. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 penjelasan pasal 77 J 

ayat (1) huruf ditegaskan bahwa: 

“Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk 

peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan 

cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran 

berkonstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen 

Negara Kesatuan Republik Indonesia”.  

 

Secara umum tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah 

mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi 

kewarganegaraan, yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk 

keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (civic 

confidence, civic committment, and civic responsibility); (2) 

pengetahuan kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan 

termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (civic competence 

and civic responsibility). 
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Secara khusus Tujuan PPKn yang berisikan keseluruhan dimensi 

tersebut sehingga peserta didik mampu: 

a. Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, 

pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara 

personal dan sosial. 

b. Memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif 

dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

c. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat 

kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai 

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

d. Berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai 

anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan 

harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha 

Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial Budaya. 

4. Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

 

Dengan perubahan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), 

maka ruang lingkup PPKn meliputi (Permendikbud Nomor 58, 

2014:223): 
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a. Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup 

bangsa. 

b. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan 

konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

c. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final 

bentuk Negara Republik Indonesia. 

d. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan yang 

melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

5. Kedudukan dan Fungsi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

Dalam Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014, menyebutkan 

bahwa PPKn memiliki kedudukan dan fungsi, antara lain : 

a. PPKn merupakan pendidikan nilai, moral/karakter, dan 

kewarganegaraan khas Indonesia yang tidak sama sebangun dengan 

civic education di USA, citizenship education di UK, talimatul 

muwatanah di negara-negara Timur Tengah, education civicas di 

Amerika Latin. 

b. PPKn sebagai wahana pendidikan nilai, moral/karakter Pancasila dan 

pengembangan kapasitas psikososial kewarganegaraan Indonesia 

sangat koheren (runut dan terpadu) dengan komitmen pengembangan 

watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dan perwujudan 
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warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana 

termaktub dalam Pasal 3 UU No.20 Tahun 2003. 

C. Definisi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Dalam Buku Guru PPKn SMA/SMK/MA kelas X (2013:2), secara 

umum Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah 

upaya mengembangkan kualitas warga negara secara utuh dalam berbagai 

aspek sebagai berikut: 

a. Kemelekwacanaan sebagai warga negara (civic literacy), yakni 

pemahaman peserta didik sebagai warga negara tentang hak dan 

kewajiban warga negara dalam kehidupan demokrasi konstitusional 

Indonesia serta menyesuaikan perilakunya dengan pemahaman dan 

kesadaran itu. 

b. Komunikasi sosial kultural kewarganegaraan (civic engagement), yakni 

kemauan dan kemampuan peserta didik sebagai warga negara untuk 

melibatkan diri dalam komunikasi sosial-kultural sesuai dengan hak dan 

kewajibannya. 

c. Kemampuan berpartisipasi sebagai warga negara (civic skill and 

participation), yakni kemauan, kemampuan, dan keterampilan peserta 

didik sebagai warga negara dalam mengambil prakarsa dan atau turut 

serta dalam pemecahan masalah sosial-kultur kewarganegaraan di 

lingkungannya. 

d. Penalaran kewarganegaraan (civic knowledge), yakni kemampuan 

peserta didik sebagai warga negara untuk berpikir secara kritis dan 
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bertanggungjawab tentang ide, instrumentasi, dan praksis demokrasi 

konstitusional Indonesia. 

e. Partisipasi kewarganegaraan secara bertanggung jawab (civic 

participation and civic responsibility), yakni kesadaran dan kesiapan 

peserta didik sebagai warga negara untuk berpartisipasi aktif dan penuh 

tanggung jawab dalam berkehidupan demokrasi konstitusional. 

Maksud dan tujuan akhir dari Pembelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan adalah terwujudnya warga negara yang cerdas dan 

baik, yakni warga negara yang bercirikan tumbuh-kembangnya kepekaan, 

ketanggapan, kritisasi, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara tertib, damai, dan kreatif, 

sebagai cerminan dan pengetahuan nilai, norma dan moral Pancasila. Para 

peserta didik dikondisikan untuk selalu bersikap kritis dan berperilaku 

kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah, anggota masyarakat, 

warga negara, dan umat manusia di lingkungannya secara cerdas dan baik. 

Proses pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil berbuat 

(learning by doing), belajar memecahkan masalah sosial (social problem 

solving learning), belajar melalui perlibatan sosial (socio-participatory 

learning), dan belajar melalui interaksi sosial-kultural sesuai dengan 

konteks kehidupan masyarakat. 
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D. Komponen Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

1. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan adalah komponen terpenting dalam 

pembelajaran(Wina Sanjaya, 2010:10): 

“Dalam konteks pendidikan, persoalan tujuan merupakan 

persoalan tentang misi dan visi suatu lembaga pendidikan itu 

sendiri. Artinya tujuan penyelenggaraan pendidikan diturunkan dari 

visi misi pendidikan itu sendiri”. 

 

Pembelajaran PPKn (Permendikbud, 2014:264-265) bertujuan 

untuk: 

 

 “Mengembangkan daya nalar bagi peserta didik, karena 

difokuskan untuk pembangunan karakter bangsa yang merupakan 

proses pengembangan warga Negara yang cerdas dan berdaya nalar 

tinggi. Terkait hal itu, maka Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) memusatkan perhatiannya pada 

pengembangan kecerdasan (civic intelligence), tanggung jawab 

(civic responsibility), dan partisipasi (civic participation) warga 

Negara sebagai landasan pengembangan nilai dan perilaku 

demokrasi”. 

 

 Oleh karena itu, kelas PPKn difungsikan sebagai laboratorium 

demokrasi, dimana setiap siswa dan guru diharapkan dapat memberikan 

contoh untuk menciptakan suasana kelas/hubungan warga kelas dengan 

menumbuhkembangkan nilai, norma dan etika Pancasila, misalnya: 

saling menghormati pemeluk agama yang berbeda, bertegur-sapa bila 

bertemu, dibiasakan selalu tersenyum, bersalaman pada bapak/ibu guru, 

menghormati kesepakatan bersama, saling mengunjungi rumah teman, 

kerjasama dalam menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, 

kedisiplinan dan keindahan kelas. 
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2. Siswa  

Proses pembelajaran pada hakikatnya diarahkan untuk 

membelajarkan siswa agar dapat mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Dengan demikian, maka proses pembelajaran, siswa harus 

dijadikan pusat dari segala kegiatan. Artinya, keputusan-keputusan 

yang diambil dalam proses pembelajaran disesuaikan dengan kondisi 

siswa yang bersangkutan, baik sesuai dengan kemampuan dasar, minat 

dan bakat, motivasi belajar dan gaya belajar siswa itu sendiri (Wina 

Sanjaya, 2010:9). 

3. Guru  

Menurut Mc Leod, 1989 (Muhibbin Syah,2004:222): 

‘Kata guru yang dalam bahasa Arab disebut mu’allim dan dalam 

bahasa inggris teacher (guru), guru ialah seseorang yang 

pekerjaannya mengajar orang lain. Guru adalah orang yang 

memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik dan mempunyai 

tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing’.  

 

Dalam Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 menjelaskan 

bahwa: 

 

 “Guru harus memiliki kompetensi yang tinggi seperti 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

dan kompetensi profesional. Kompetensi profesional tersebut 

diperoleh melalui pendidikan profesi (UU RI N0. 14 Th. 2005 pasal 

8 dan pasal 10)”. 

 

Sehingga guru dapat memiliki kualifikasi mengajar yang tinggi. 

Untuk mewujudkan kompetensi-kompetensi itu pemerintah 

mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang 

Guru. Berdasarkan PP No. 74 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat (4) mengatur 

tentang Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan Guru dalam 
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pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya 

meliputi: 

a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. 

b. Pemahaman terhadap peserta didik. 

c. Pengembangan kurikulum atau silabus. 

d. Perancangan pembelajaran. 

e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. 

f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran. 

g. Evaluasi hasil belajar. 

h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. 

Sedangkan didalam Pasal 3 Ayat (5) mengatur tentang 

Kompetensi kepribadian, dimana guru diharapkan sekurang-kurangnya 

memiliki kompetensi kepribadian yang mencakup kepribadian: 

1) Beriman dan bertakwa. 

2) Berakhlak mulia. 

3) Arif dan bijaksana. 

4) Demokratis. 

5) Mantap. 

6) Berwibawa. 

7) Stabil. 

8) Dewasa. 

9) Jujur. 

10) Sportif. 
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11) Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 

12) Secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri. 

13) Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. 

Selanjutnya pada Pasal 3 ayat 6 mengatur mengenai Kompetensi 

sosial, pasal ini menyatakan bahwa guru yang merupakan sebagai 

bagian dari masyarakat sekurang-kurangnya memiliki kemampuan 

meliputi: 

a) Berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun. 

b) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara 

fungsional. 

c) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau 

wali peserta didik. 

d) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan 

mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. 

e) Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat 

kebersamaan. 

Dalam PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 3 ayat 7 

mengatur mengenai Kompetensi profesional. Dalam hal ini guru 

diharapkan memiliki kemampuan dalam menguasai pengetahuan 

bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dan budaya yang 

diampunya yang sekuran-kurangnya meliputi penguasaan: 
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(1) Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar 

isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok 

mata pelajaran yang akan diampu. 

(2) Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang 

relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan 

program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok 

mata pelajaran yang akan diampu. 

Khusus untuk guru mata pelajaran PPKn diharapkan secara aktif 

dan kreatif dapat menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila dalam 

bersikap dan berperilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk 

mewujudkan hal itu, pembelajaran PPKn di kelas sangat dipengaruhi 

oleh lingkungan fisik kelas dan sosio-emosional peserta didik. Dengan 

demikian, di dalam pembelajaran PPKn secara fisik kelas dapat 

dipajang atribut PPKn, seperti lambang negara, foto Presiden dan Wakil 

Presiden, bendera Negara, foto pahlawan nasional, gambar budaya 

daerah/nasional, dan sebagainya.  

Dalam Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014, menjelaskan 

bahwa: 

“Tujuan dari pembelajaran PPKn adalah ingin menghasilkan 

warga negara yang baik, oleh karena guru sebagai tokoh 

pendidikan harus dapat memberikan contoh kehidupan sebagai 

warganegara yang baik di dalam masyarakat”.  
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 Partisipasi semacam itu memerlukan kompetensi 

kewarganegaraan sebagai berikut:  

(a) Penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu. 

(b) Pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris. 

(c) Pengembangan karakter atau sikap mental tertentu. 

(d) Komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental 

demokrasi konstitusional. 

4. Bahan atau Materi Pelajaran 

Bahan atau materi pelajaran(learningmaterials)(Wina 

Sanjaya,2010:141-142): 

 “Adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus 

dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka 

pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam suatu 

pendidikan tertentu. Materi pelajaran merupakan bagian terpenting 

dalam proses pembelajaran, bahkan pengajaran yang berpusat pada 

materi pelajaran (subject-centered teaching), materi pelajaran 

merupakan inti dari kegiatan pembelajaran. Menurut subject 

centered teaching keberhasilan suatu proses pembelajaran 

ditentukan oleh seberapa banyak siswa dapat menguasai materi 

kurikulum”. 

 

Menurut National Centre for Competency Based Training, 2007 

(Andi Prastowo,2012:16-17): 

“Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan 

tertulis maupun tidak tertulis”. 

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bahan 

atau materi pelajaran adalah segala bentuk bahan baik tertulis maupun 

tidak tertulis yang digunakan guru dalam melaksanakan proses 
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pembelajaran dan merupakan bagian terpenting dari dalam proses 

pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. 

5. Strategi dan Metode pembelajaran  

Istilah strategi (strategy)(Abdul Majid, 2013:3): 

“Berasal dari “ kata benda ” dan “ kata kerja ” dalam bahasa 

Yunani. Sebagai kata benda, strategos merupakan gabungan kata 

stratos (militer) dan “ ago ” (memimpin). Sebagai kata kerja, 

stratego berarti merencanakan (to plan). Pendapat lain, 

menyebutkan bahwa strategi adalah suatu pola yang direncanakan 

dan diterapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau 

tindakan”. 

 

Strategi yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran disebut 

strategi pembelajaran. Pembelajaran adalah upaya pendidik untuk 

membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Tujuan strategi 

pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan 

belajar yang dilakukan peserta didik. Pihak-pihak yang terlibat dalam 

pembelajaran adalah pendidik (perorangan atau kelompok) serta peserta 

didik (perorangan, kelompok dan atau komunitas) yang berinteraksi 

edukatif antara satu dengan yang lainnya. Isi kegiatan adalah 

bahan/materi belajar yang bersumber dari kurikulum suatu program 

pendidikan. 

Proses kegiatan adalah langkah-langkah atau tahapan yang 

dilalui pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran. Sumber 

pendukung kegiatan pembelajaran mencakup fasilitas dan alat-alat 

bantu pembelajaran. Dengan demikian strategi pembelajaran mencakup 

penggunaan pendekatan, metode dan teknik, bentuk media, sumber 

belajar, pengelompokan peserta didik, untuk mewujudkan interaksi 
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edukasi antara pendidik dengang peserta didik, antar pendidik, dan 

antar peserta didik denga lingkungannya, serta upaya pengukuran 

terhadap proses, hasil dan atau dampak kegiatan pembelajaran (Abdul 

Majid,  2013:6). 

Strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh dalam 

suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka 

kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran, yang dijabarkan 

dari pandangan falsafah atau teori belajar tertentu.  

Menurut Gerlach dan Ely (Abdul Majid, 2013:7) menjelaskan 

bahwa: 

‘Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk 

menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran 

tertentu’. 

 

 Selanjutnya disimpulkan bahwa strategi pembelajaran 

dimaksud meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran 

yang dirancang dalam suatu kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan umum dari pembelajaran dan dapat memberikan pengalaman 

belajar kepada peserta didik. 

Selanjutnya metode pembelajaran yang dikemukakan oleh 

Riyanto, 2002 (Tukiran, 2012:1): 

‘Diartikan sebagai seperangkat komponen yang telah 

dikombinasikan secara optimal untuk kualiatas pembelajaran’. 

 

Menurut Abdul Majid (2013:193) menjelaskan bahwa: 

“Metode adalah cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan 

nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal”. 
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Pendapat J.R David (Abdul Majid, 2013:193) mengemukakan 

bahwa: 

‘Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah 

ditetapkan. Dengan demikian, metode merupakan rangkaian sistem 

pembelajaran memegang peran yang sangat penting untuk 

keberhasilan dari implementasi strategi pembelajaran dan sangat 

tergantung pada cara guru menggunakan metode pembelajaran 

karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat 

diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran’. 

 

Simpulan dari pendapat di atas bahwa metode pembelajaran 

yaitu suatu cara atau rangkaian yang digunakan dalam proses 

pembelajaran dalam rangka untuk mencapai strategi yang telah 

ditentukan. 

Dalam pembelajaran PPKn perlu dipahami hubungan 

konseptual dan fungsional strategi serta metode pembelajaran dengan 

pendekatan dan model pembelajaran. Pendekatan dimaknai sebagai 

cara menyikapi/melihat (a way of viewing). Strategi dimaknai sebagai 

cara mencapai tujuan dengan sukses (a way of winning the game atau a 

way of achieving of objectif).  Metode adalah cara menangani sesuatu 

(a way of dealing). Sedangkan teknik dimaknai sebagai cara 

memperlakukan sesuatu (a way creating something). Dilain pihak 

model adalah kerangka yang berisikan langkah-langkah/urut-urutan 

kegiatan/sintakmatik yang secara operasional perlu dilakukan oleh 

guru dan siswa. 

Secara umum strategi pembelajaran dalam PPKn yang 

dimaksudkan untuk memfasilitasi siswa dalam menguasai kompetensi 
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secara utuh (KI-3, KI-4, KI-2, KI-1) secara utuh melalui pembelajaran 

yang bersifat otentik. Pembelajaran PPKn dapat menggunakan strategi 

dan metode yang sudah dikenal selama ini, seperti Jigsaw, Strategi 

Reading Guide (Membaca Buku Ajar), Information Search (mencari 

Informasi), dan sebagainya. Secara khusus pembelajaran PPKn 

mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan  

karakteristik mata pelajaran PPKn. 

Pada dasarnya tidak ada strategi pembelajaran yang dipandang 

paling baik, karena setiap strategi pembelajaran saling memiliki 

keunggulan masing-masing. Strategi pembelajaran yang dinyatakan 

baik dan tepat untuk mencapai tujuan  pembelajaran tertentu belum 

tentu baik dan tepat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran 

yang lain. ltulah sebabnya, seorang pendidik diharapkan memiliki 

pengetahuan dan kemampuan dalam memilih dan menerapkan 

berbagai strategi pembelajaran, agar dalam melaksanakan tugasnya 

dapat memilih alternatif strategi yang dirasakan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan ( Permendikbud No 58 2014:233-

234). 

6. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar 

Rossi dan Breidle 1966 (Wina Sanjaya, 2012:58) 

mengemukakan bahwa: 

‘Media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang 

dipakai untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, 

koran, majalah dan sebagainya. Menurut Rossi, alat-alat semacam 

radio dan televisi kalau digunakan dan diprogram untuk 

pendidikan maka merupakan media pembelajaran’. 
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 Bagi Rossi media itu sama dengan alat-alat fisik yang 

mengandung informasi dan pesan pendidikan.  

Dari konsep di atas, maka bedanya antara media dan media 

pembelajaran yaitu (Wina Sanjaya, 2012:58): 

“Terletak pada pesan atau isi yang ingin disampaikan. Artinya 

alat apapun itu asal berisi tentang pesan-pesan pendidikan 

termasuk ke dalam media pendidikan atau media pembelajaran”. 

 

Sependapat dengan pandangan Gerlach, Gagne 1970 (Wina 

Sanjaya, 2012:60-61),menyatakan: 

‘Media pembelajaran adalah pelbagai komponen yang ada 

dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk 

belajar’.  

 

Dengan demikian, yang dimaksud dengan media pembelajaran 

adalah segala sesuatu seperti alat, lingkungan, dan segala bentuk 

kegiatan yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan yang 

mengandung pesan-pesan pendidikan, mengubah sikap atau 

menanamkan keterampilan pada setiap orang yang memanfaatkannya. 

Permendikbud No 58(2014:260) menjelaskan, Sumber belajar 

mata pelajaran PPKn, yaitu: 

a. Dalam arti sempit, sumber belajar hanya terkait dengan buku dan 

bahan-bahan cetak untuk memperlancar kegiatan proses belajar 

mengajar yang didominasi oleh pendidik. 

b. Dalam arti luas, sumber belajar adalah segala apa yang dapat 

digunakan dan dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar guna 

memudahkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. 
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Perlu diperhatikan bahwa, dalam pemanfaatan sumber belajar 

hendaknya didasarkan/berorientasi pada ke empat konsensus nasional, 

yaitu : Pancasila, UUD Negara RI 1945, Negara Kesatuan RI, serta 

Bhinneka Tunggal Ika. 

7. Evaluasi Pembelajaran  

Pada proses pembelajaran berlangsung, evaluasi belajar sangat 

penting, menurut  Hamid Darmadi(2010:175) evaluasi belajar yaitu : 

“Pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan untuk mengukur 

perubahan perilaku yang telah terjadi. Pada umumnya hasil belajar 

akan memberikan pengaruh dalam dua bentuk : (1) peserta akan 

mempunyai perspektif terhadap kekuatan dan kelemahannya atas 

perilaku yang diinginkan, (2) mereka mendapatkan bahwa perilaku 

yang diinginkan itu telah meningkat baik setahap atau dua tahap, 

sehingga sekarang akan timbul lagi kesenjangan antara 

penampilan perilaku yang sekarang dengan tingkah laku yang 

diinginkan”. 

 

Dalam kaitannya dengan evaluasi pembelajaran, Moekijat,1992 

(Hamid Darmadi, 2010:175) berpendapat teknik evaluasi belajar 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap sebagai berikut : 

a. Evaluasi belajar pengetahuan, dapat dilakukan denga ujian tulis , 

lisan dan daftar isian pertanyaan.  

b. Evaluasi belajar keterampilan, dapat dilakukan dengan ujian paktek, 

analisis keterampilan dan analisis tugas, serta evaluasi oleh peserta 

didik sendiri. 

c. Evaluasi belajar sikap, dapat dilakukan dengan daftar isisan sikap 

dari diri sendiri, daftar isian sikap yang disesuaikan dengan tujuan 

program. 
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Pendapat lain Mehrens dan Lehmann, 1978:5(Ngalim 

Purwanto, 2010:3)  

‘Mengemukakan bahwa evaluasi adalah suatu proses 

merencanakan , memperoleh, dan menyediakan informasi yang 

sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan’.  

 

Sesuai dengan pengertian tersebut disimpulkan bahwa evaluasi 

atau penilaian merupakan suatu proses penilaian yang sengaja 

direncanakan untuk memperoleh informasi atau data, berdasarkan data 

tersebut kemudian dicoba membuat suatu keputusan. 

E. Hakekat Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi 

1. Definisi Nilai 

Nilai berasal dari bahasa Latin vale’re(Sutarjo Adisusilo, 

2014:56) 

 

 “Yang artinya berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, 

sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, 

bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau 

sekelompok orang. Nilai adalah kualitas suatu hal yang 

menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna 

dan dapat membuat orang yang menghayati menjadi bermartabat”. 

 

Menurut Steeman (Sutarjo Adisusilo, 2014:56) menyebutkan 

nilai adalah 

‘Sesuatu yang memberikan makna pada hidup, yang memberi 

acuan, titik tolak dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu yang 

dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan 

seseorang. Nilai itu lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu 

menyangkut pola pikir dan tindakan, sehingga ada hubungan yang 

amat erat antara nilai dan etika’. 

 

 

Pandangan Kalven (Sutarjo Adisusilo, 2014:59), berpendapat 

bahwa: 

 

 ‘Nilai mempunyai peranan begitu penting dan banyak di dalam 

hidup manusia, sebab nilai selain sebagai pegangan hidup, menjadi 

pedoman penyelesaian konflik, memotivasi dan mengarahkan 

hidup manusia. Nilai itu bila ditanggapi positif akan membantu 

manusia hidup lebih baik. Sedangkan bila dorongan itu tidak 
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ditanggapi positif, maka orang akan merasa kuarang bernilai dan 

bahkan kurang bahagia sebagai manusia’. 

 

Menurut A.W. Green (Nurdin, 2014:36) mendefinisikan  

‘Nilai adalah kesadaran yang sevara relatif berlangsung disertai 

emosi objek. Sedangkan pendapat Woods, Nilai merupakan 

petunjuk umum yang telah berlangsung lama serta mengarahkan 

tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari’. 

 

 Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nilai adalah 

sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia untuk menentukan 

perbuatan itu baik atau buruk. Oleh karena itu, nilai bersifat 

menyeluruh, bulat, dan terpadu sehingga kebulatan itu mengandung 

aspek normatif dan operatif. 

2. Pengertian Korupsi 

Korupsi dalam bahasa Latin corruptio dari kata kerja 

corrumpere  yang busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, 

menyogok (Wikipedia). Adapun menurut istilah (Agus Wibowo, 

2013:19): 

“Korupsi adalah perilaku para pejabat publik, baik 

politikus/politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar 

dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang 

dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik 

yang dimliki sekaligus dipercayakan kepada mereka”. 

 

Menurut Kemendiknas (Agus Wibowo, 2013:17): 

‘Korupsi merupakan suatu fenomena sosial yang bersifat 

kompleks, sehingga sulit untuk didefinisikan secara tepat ruang 

lingkupnya. Pengamatan dalam kehidupan sehari-hari fenomena 

korupsi amat terjadi secara tidak kentara (subtle) antara hubungan 

dua individu sampai dengan hubungan yang kompleks seperti 

dalam suatu korporasi. Pada tingkat hubungan antara indivudu, 

korupsi terjadi ketika salah satu individu melakukan penipuan 

terhadap individu lainnya’. 
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Korupsi di Indonesia sudah membudaya tanpa proses peradilan 

yang terbuka dan kredibel. Semua pihak yang terkait dengan kasus 

korupsi seakan menutup mata dan lepas tangan seolah-olah tanpa 

terjadi apa-apa. Tindakan korupsi mulai dari yang paling besar oleh 

para pejabat negeri ini sampai kepada yang paling kecil, seperti pada 

kepala desa, kepala sekolah, dan pegawai rendahan. Mulai dari proses 

penyuapan berjumlah puluhan ribu rupiah yang bisa terlihat di jalanan 

sampai pada kasus menggelapan uang negara dengan jumalah triliunan 

(Muhammad Nurdin, 2014:64) 

Nurdin (2014:64) juga mengungkapkan bahwa pengertian 

korupsi bisa menjadi luas lagi, perbuatan seperti berbohong, 

menyontek di sekolah, mark up, memberi hadiah sebagai pelicin dan 

lain sebagainya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tindakan 

korupsi merupakan sekumpulan kegiatan yang menyimpang  dan dapat 

merugikan orang lain, kegiatan tersebut dapat berupa menyogok atau 

menyuap untuk memperoleh sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri. 

Kasus-kasus korupsi seperti ini sangat banyak dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari dan cenderung sudah membudaya. Jika 

diperhatikan, hampir disemua aspek kehidupan bangsa ini terlibat 

korupsi. 
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3. Penyebab terjadinya Korupsi 

Pendapat Karni Ilyas (Nurdin, 2014:65) pernah melontarkan 

pernyataan: 

‘Ketika orang melakukan korupsi, karena ada kesempatan atau 

kekuasaan? Kalau melihat definisi korupsi, sepertinya semua 

orang pernah melakukan korupsi. Misalnya menyontek, terlambat 

datang ke kantor, ke sekolah dan lain sebagainya’. 

 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sepertinya banyak faktor 

seseorang melakukan tindak korupsi.  

Menurut Sarlito(Nurdin, 2014:65)berpendapat bahwa:  

“Dorongan dalam diri sendiri (keinginan, hasrat dan kehendak) 

dan dorongan dari luar. Pada umumnya tindak pidana korupsi 

terjadi karena adanya kesempatan dan adanya niat untuk 

meakukan tindak pidana itu. Kesempatan untuk korupsi perlu 

dipersempit dengan memperbaiki sistem. Sementara niat untuk 

melakukan korupsi lebih banyak dipengarui oleh sikap mental atau 

moral dari pejabat atau pegawai”. 

 

Banyak pejabat atau pegawai, mempunyai sikap yang keliru 

tentang sah atau tidak suatu penghasilan atau halal haramnya suatu 

sumber pendapatannya.  

Salah satu kelemahan orang Indonesia terutama para pejabat 

adalah kurang bisa membedakan urusan pribadi dan dinas. Keduanya 

sering tercampur, dan tidak ada batas yang jelas di mana sering kali 

urusan pribadi dengan bangga diselesaikan dengan fasilitas dinas atau 

negara, tapi jarang urusan dinas diselesaikan dengan biaya pribadi. Di 

berbagai daerah di seluruh Indonesia, banyak ditemukan rekening-

rekening pribadi yang digunakan untuk menanpung dana uang bersal 

dari anggaran kantor (Nurdin, 2014:66). 
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Ada beberapa sebab terjadinya praktik korupsi. Menurut Erika 

Revida,2003:2 (Nurdin, 2014:67) dalam penelitiannnya ia menemukan 

Penyebab terjadinya korupsi adalah kelemahan moral (41,3%), tekanan 

ekonomi (23,8%), hamabatan struktur administrasi (17,2%) dan 

hambatan struktur administrasi (7,08%). Pendapat lain oleh Marican 

dikutip Nurdin, mengemukakan bahwa sebab-sebab terjadinya korupsi 

adalah sebagai berikut: 

a. Peninggalan pemerintahan kolonial. 

b. Kemiskinan dan ketidaksamaan. 

c. Gaji yang rendah. 

d. Persepsi yang populer. 

e. Pengaturan yang bertele-tele. 

f. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya. 

Dari pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan sebab-sebab 

terjadinnya korupsi adalah sebagai berikut : 

1) Gaji yang rendah dan kurang sempurnanya peraturan perundang-

undangan. 

2) Administrasi yang lamban dan sebagainya. 

3) Warisan pemerintahan kolonial. 

4) Sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak 

halal, tidak ada kesadaran bernegar dan tidak adanya pengetahuan 

pada bidang yang dilakukan oleh pejabat pemerinah. 
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4. Bentuk-bentuk Korupsi 

Sebagaimana halnya korupsi yang sangat beragam, begitupun 

dengan bentuk korupsi. Menurut Hussain Alatas, 1982:13-

1(Nurdin,2014:68), modus operandi bentuk-bentuk korupsi mencakup 

penyuapan (bribery), pemerasan (exstortion), dan nepotisme. 

a. Penyuapan (bribery) 

Penyuapan menurut Bakar, 2011:50 (Nurdin, 2014:68) 

merupakan sebuah perbuatan kriminal di mana seseorang dilimpahi 

pemberian dengan maksud agar penerima pemberian tersebut 

menguabah perilaku sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan 

tugas dan tanggung jawabnya. 

b. Pemerasan (exstortion) 

Bentuk korupsi ini mengandung arti penggunaan ancaman 

kekerasan atau penampilan informasi yang menghancurkan guna 

membujuk seseorang agar mau bekerja sama. Dalam hal ini pemangku 

jabatan bisa menjadi pemeras atau korban pemerasan (Muhammad 

Nurdin, 2014:69). 

c. Nepotisme  

Kata nepotism berasal dari kata bahsa Latin nepos yang berarti 

nephew(keponakan). Istilah ini pertama kali dikaitkan dengan praktik 

pengangkatan keponakan sendiri atau keluarga dekat oleh pemimpin 

tertinggi gereja Katolik di Abad Pertengahan untuk menduduki jabatan 

Kardinal. Hal tersebut dilakukan dalam rangka melanjutkan “dinasti” 

kepausan. Praktik ini dilarang pada tahun 1962 saat dikeluarkannya 
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pernyataan resmi dari Paus Innocent XII (Bakar, 2011:51 dalam 

Nurdin, 2014:70). 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Nepoteisme berati memilih 

keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan, bukan 

kemampuannya. Agar korupsi itu mudah dilakukan, diperlukan kerja 

sama, kerja sama inilah yang disebut kolusi. Agar kolusi berjalan 

dengan mulus, diperlukan penempatan petugas penting dari kalangan 

kawan, kenalan, atau keluarga dekat yang penampatannya tidak 

melalui prosedur yang wajar. 

5. Pendidikan Anti Korupsi 

Pendidikan Anti Korupsi dapat dilakukan secara sistemik di 

semua tingkat institusi pendidikan, diharapkan akan memperbaiki pola 

pikir bangsa tentang korupsi. Selama ini, sangat banyak kebiasaan-

kebiasaan yang telah lama diakui sebagia  sebuah hal yang lumrah dan 

bukan korupsi, termasuk hal-hal yang kecil. Misalnya, sering terlambat 

dalam mengikuti sebuah kegiatan, terlambat masuk sekolah, kantor dan 

lain sebagainya (Nurdin, 2014:101-102). 

Menurut Agus Wibowo (2013:38): 

“Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan belajar mengajar yang  kritis terhadap nilai-

nilai anti korupsi. dalam proses tersebut, maka Pendidikan Anti 

Korupsi bukan sekedar media  bagi transfer pengalihan 

pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya 

pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam 

melakukan perlawanan (psikomotorik), terhadap penyimpangan 

perilaku korupsi”. 
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Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) (Muhammad Nurdin, 2014:99) 

menjelaskan: 

‘Bahwa pembahasan dan uji coba bersama KPK (Komisi 

Pemberantasan Korupsi) tentang pentingnya pendidikan anti 

korupsi sudah dilakukan. Disamping itu juga telah disepakati 

pembentukan tim teknis dalam membahas konten-konten 

pendidikan antikorupsi yang sudah ada untuk diintegrasikan ke 

dalam proses pembelajarannya. Mulai dari bagaimana 

menyampaikan metodologinya, menyiapkan para guru yang akan 

menyampaikan materi anti korupsi, dan pelatihan paru guru anti 

korupsi, sampai dengan cara mengevaluasinya’. 

 

Tujuan yang ingin dicapai dari Pendidikan Anti Korupsi adalah 

sebagai berikut: Pertama, untuk menanamkan semangat anti korupsi 

pada setiap anak bangsa. Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat 

anti korupsi akan mengalir di dalam darah setiap generasi dan 

tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Dengan demikian, pekerjaan 

membangun bangsa yang terseok-seok karena adanya korupsi di masa 

depan tidak akan terjadi lagi. Jika korupsi sudah diminimalisasi, setiap 

pekerjaan membangun bangsa akan maksimal. Kedua, menyadari 

bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga 

penegak hukum, seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung, 

melainkan menjadi tanggung jawab lembaga Pendidikan dan semua 

komponen anak bangsa (Berydevanda, 2011:33 dalam Nurdin, 

2014:99-100). 

Menurut Nurdin (2014:99-100): 

“Materi Pendidikan Anti Korupsi nantinya bisa saja diselipkan 

dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn), Matematika, Bimbingan Konseling, Bahasa Indonesia dan 
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lain-lain. Pokok bahasan mencakup kejujuran, kedisiplinan, 

kesederhanaan, dan daya juang. Selain itu, juga nilai-nilai yang 

mengajarkan kebersamaan, menjunjung tinggi norma yang ada, 

dan kesadaran hukum yang tinggi”. 

 

6. Nilai-nilai dalam Pendidikan Anti Korupsi 

Pedapat Agus Wibowo, (2013:44-45): 

“Sebagai bagian dari Pendidikan Karakter, Pendidikan Anti 

Korupsi bukan merupakan bagian tersendiri dari pendidikan pada 

umumnya. Singkatnya, kurikulum Pendidikan Anti Korupsi bukan 

merupakan bagian tersendiri dari kurikulum pendidikan secara 

umum, tetapi merupakan bagian dari kurikulum pendidikan itu 

sendiri”. 

 

 Dengan demikian, pihak sekolah tidak perlu membuat 

kurikulum baru, tetapi cukup mengintegrasikan nilai-nilai Pendidikan 

Anti Korupsi dalam kurikulum yang sudah ada. 

Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012 (Agus 

Wibowo, 2013:45), nilai-nilai yang diinternalisasikan dalam 

Pendidikan Anti Korupsi, yaitu: 
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Tabel 1.1 Nilai-nilai Acuan dalam Pendidikan Anti Korupsi 

(Diambil dari Kemendikbud, 2012) 

No  Nilai Deskripsi  

1. Kejujuran  Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan.  

2. Kepedulian Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada 

orang lain dan masyarakat membutuhkan.  

3. Kemandirian  Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang 

lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.  

4. Kedisiplinan  Tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan.  

5. Tanggung Jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), 

Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.  

6. Kerja Keras Perilaku yang menunjukan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.  

7. Kesederhanaan Bersahaja sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak 

banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, 

hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati.  

8. Keberanian Mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar 

dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya (tidak 

takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. 

9. Keadilan  Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak atau tidak pilih 

kasih, berpihak atau berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, 

tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan 

proposional.  

Kemendikbud juga menjabarkan Nilai-nilai  Pendidikan Anti 

Korupsi menurut beberapa dimensi, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan 

hukum. Secara terperinci penjabaran Nilai-nilai Pendidikan Anti 

Korupsi menurut Kemendikbud tersebut tercantum dalam tabel 1.2 

berikut : 
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Tabel 1.2 Nilai-nilai Acuan dalam Pendidikan Anti Korupsi 

(Diambil dari Dikdasmenkemdikbud) 

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI  

No  Dimensi dan Indikator Nilai Acuan  

1. POLITIK  

a. Membuat kebijakan didasarkan 

pada kepentingan 
umum/bersama(adil, berani)  

b. Melaksanakan kebijakan didasari 

pada sikap menjunjung tinggi 
kebenaran (jujur, berani).  

c. Melaksanakan pengawasan 

kebijakan secara tidak tebang 

pilih(adil, berani).  

1. SPORTIF : bersifat kesatria, 

jujur, tegak (tetap pendirian, tetap 

memegang kendali).  
2. TANGGUNGJAWAB : keadaan 

wajib menanggung segala sesuatu 

(kalau terjadi apa-apa boleh 
dituntut, dipersalahkan, 

diperkarakan dsb. Berani dan siap 

meneirma resiko, amanah, tidak 

mengelak dan berbuat yang 
terbaik), hak fungsi menerima 

pembebanan sebagai akibat sikap 

pihak sendiri atau pihak lain, 
melaksanakan dan menyelesaikan 

tugas dengan sungguh-sungguh.  

3. DISIPLIN : Tata tertib, ketaatan 
(kepatuhan) pada peraturan, tepat 

waktu, tertib dan konsisten.  

2. SOSIOLOGI  

a. Menepati janji (tanggung jawab).  

b. Tidak diskriminatif dalam 
memberikan layanan(adil).  

c. Tidak Nepotisme(adil, mandiri)  

d. Tidak Kolusi(jujur, mandiri)  

3. EKONOMI  

a. Melaksanakan persaingan secara 
sehat (tanggung jawab, jujur, kerja 

keras).  

b. Tidak menyuap (jujur) 
c. Tidak boros dalam menggunakan 

sumber daya alam (sederhana, 

tanggung jawab).  

4. JUJUR : lurus hati, tidak curang, 

tulus, dapat dipercaya, berkata 
dan bertindak benar.  

Mengungkapkan sesuatu dengan 

kenyataan (tidak berbohong), dan 
punya niat yang lurus terhadap 

setiap tindakan. 

5. SEDERHANA : bersahaja, sikap 

dan perilaku yang tidak 
berlebihan, tidak banyak seluk-

beluknya, tidak banyak pernik, 

lugas, apa adanya,hemat, sesuai 
kebutuhan dan rendah hati.  

4. HUKUM  

a. Tidka melakukan penggelapan 

dana, pajak, barang dan 
sebagainya (jujur, tanggung 

jawab). 

6. KERJA KERAS: kegiatan 

melakukan sesuatu dengan 

sungguh-sungguh, pantang 
menyerah/ulet dan semangat 

dalam berusaha. 
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PENDIDIKAPENDIDIKAN ANTI KORUPSI N ANTI KORUPSI 

No  Dimensi dan Indikator Nilai Acuan  

 b. Tidak melakukan pemalsuan 

dokumen, surat, tanda tangan, dan 

sebagainya (jujur, tanggung jawab) 

c. Tidak melakukan pencurian, dana, 

barang, waktu, ukuran yang 

merugikan pihak lain, dan 

sebagainya (jujur, tanggung jawab, 

disiplin.  

d. Tidak melakukan penipuan  

terhadap pihaklain (jujur).  

e. Tidak melakukan 

persengkongkolan dalam membuat 

pemutusan (tanggung jawab).  

f. Tidak melakukan perusakan 

terhadap barang/fasilitas milih 

negara (tanggung jawab, peduli). 

g. Tidak memberikan atau penerima 

grafikasi (jujur, sederhana).  

h. Tidak menyalahkan/melanggar 

aturan (disiplin, tanggung jawab).  

7. MANDIRI : dalam keadaan dapat 

berdiri sendiri, tidak bergantung 

dengan orang lain, percaya pada 

kemampuan diri sendiri, maupun 

mengatur dirinya sendiri, dan 

mengambil inisiatif.  

8. ADIL:sama berat, tidak berat 

sebelah, tidak memihak/tidak 

pilih kasih, berpihak/ berpegang 

kepada kebenaran, sepatutnya, 

tidak sewenang-wenang, 

seimbang, netral, objektif dan 

proporsional.  

9. BERANI : mempunyai hati yang 

mantap dan rasa percaya diri yang 

besar dalam menghadapi bahaya, 

kesulitan, dan sebagainya (tidak 

takut, gentar, kecut) dan pantang 

mundur.  

10. PEDULI: mengundahkan, 

memperhatikan (empati), 

menghiraukan, menolong, 

toleran, setiakawan, membela, 

memahami, menghargai, dan 

memperlakukan orang lain 

sebaik-baiknya.  

 

Menurut Yulita,2010 (Agus Wibowo, 2013:47-48): 

‘Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini kedalam 

kehidupan/proses belajar siswa, diharapkan siswa mampu 

berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, dan akhirnya akan 

bersikap anti-koruptif. Penanaman nilai ini tidak sebatas pada insersi 

mata pelajaran, tetap perlu diberikan disemua lini pendidikan. Nilai 

ini hendaknya selalu direfleksikan ke dalam setiap proses 

pembelajaran, baik yang bersifat intra kurikuler maupn ekstra 

kurikuler’. 

Perlu disadari dan diperhatikan oleh para guru bahwa mendesain 

pembelajaran anti korupsi sebagai sesuatu yang baru agar menarik, 
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tidak monoton dan efektif bukan hal mudah. Materi tentu penting untuk 

memperkuat aspek kognitif, namun, pemilihan metode pembelajaran 

yang kreatif merupakan kunci bagi keberhasilan mengoptimalkan 

intelektual, sifat kritis dan etika integritaas siswa. Para guru sendiri 

harus mampu menjadi komunikator, fasilitator, dan motivator yang baik 

bagi siswa. Selain itu, peran pemimpin sekolah/kepala sekolah juga 

diperlukan untuk menciptakan sekolah sebagai land of integrity yang 

mendukung efektifitas Pendidikan Anti Korupsi itu sendiri (Dikti, 2011 

dalam Wibowo, 2013:47-48). 

7. Penelitian yang relevan 

Penelitian Eko Handoyo dkk yang berjudul  Penanaman Nilai – 

nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Anti Korupsi di SMA 6 Kota 

Semarang, menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, 

pengamatan, dan tanggapan langsung dari peserta kegiatan pengabdian 

penanaman nilai-nilai kejujuran melalui pendidikan anti korupsi di 

SMA 6 Kota Semarang ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. 

Partisipasi dan tanggapan peserta sangat baik. Siswa selaku peserta 

kegiatan pengabdian penanaman nilai-nilai kejujuran melalui 

pendidikan anti korupsi pada akhirnya mempunyai pengetahuan dan 

pemahaman  mengenai definisi korupsi, jenis-jenis korupsi, dampak 

buruk korupsi dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk berperan 

serta dalam memberantas korupsi. Melalui sosialisasi ini diharapkan 

terjadi perubahan sikap siswa sekolah menengah dari sikap 
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membiarkan, memahami, dan memaafkan korupsi ke sikap menolak 

korupsi. 

Penelitian Rosida Tiurma Manurung dengan judul Pendidikan 

Anti Korupsi sebagai Satuan Pelajaran Berkarakter Humanistik, 

menyimpulkan bahwa Pendidikan Anti Korupsi sebagai satuan 

pembelajaran dapat mengintegrasikan konsep dan nilai-nilai moral 

(integrated curriculum) ke dalam perilaku yang  berkarakter dan 

humanistik. Pendidikan antikorupsi dapat didesain dan diimplementasi 

dalam satuan pembelajaran mulai tingkat SD, SMP, SMA, sampai ke 

Perguruan Tinggi dengan strategi dan metode yang terukur. Kekhasan 

Pendidikan Anti Korupsi ialah dapat menghasilkan anak bangsa yang 

jujur boleh jadi Indonesia akan menjadi bangsa yang teregister sebagai 

bangsa paling “bersih”. Diharapkan pemerintah dapat membangun kerja 

sama dengan berbagai pilar utama pendidikan yaitu: sekolah, orang tua, 

dan masyarakat serta pihak swasta dalam membangun karakter jujur 

dan membuat bangsa ini sehat secara mental dan moral. 

Penelitian Elfrida Rifa’atul Rahayu yang berjudul Implementasi 

Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bukateja, 

kesimpulan secara umum adalah pembelajaran PKn mempunyai peran 

yang sangat penting dalam menerapkan Pendidikan Anti Korupsi 

dengan cara mengemas PKn dengan mengaitkan dengan masalah 

korupsi. 
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